FACTUUR
REPROBEL bcvba
Troonstraat 98 bus 1
1050 BRUSSEL

Naam / Juridische vorm
Adres – Huisnr.

Tel.: 02/789 66 72 - Fax: 02/789 66 75
Email: facturen@reprobel.be
Ondernemingsnummer: 0453.088.681
BTW: BE 0453 088 681

Postcode - Woonplaats
BTW-nr. klant: BE 0XXX XXX XXX

LICENTIE PRIVATE EN PUBLIEKE SECTOR
(PAPIEREN REPRODUCTIES EN DIGITAAL HERGEBRUIK)
Reprobelnr.

Contractnr.

Aangiftenr.

XXX

Referentieperiode
Referentiejaar XXX

Purch. Order
nr.

Factuurnr.

Datum

Vervaldag

XXX

XXX

XXX

XXX

Berekeningsbasis van de vergoeding / tarief (*)
Uw overeenkomst met Reprobel - gestandaardiseerde vergoeding op basis van
aantal relevante VTE

Totaalbedrag (BTW excl.)

BTW (6%)

Totaalbedrag (BTW incl.)

XXX EUR

X EUR

X EUR

Te betalen op rekeningnummer: BE11 3101 3826 0048 (BBRUBEBB). U vermeldt daarbij de betalingsreferentie: xxxxxxxxxx
(*) Reprobel is een beheersvennootschap van auteursrechten die werkt onder het toezicht van de Controledienst voor de beheersvennootschappen bij de FOD
Economie. Reprobel werd vergund bij Ministerieel Besluit van 27 juni 1996 (B.S. 30 juli 1996). De licentievergoeding die u betaalt, vindt deels zijn grondslag
in de wettelijke vergoedingsregeling voor Fotokopieën en in een aanvullende licentie met Reprobel voor gebruikshandelingen buiten deze wettelijke regeling
(Prints en Digitaal Hergebruik). De vergoeding voor deze laatste handelingen is gebaseerd op specifieke Innings- en tariferingsregels (M.2020.002). Meer
informatie over de juridische grondslag van de vergoeding(en), de gedekte gebruikshandelingen, de licentievoorwaarden en de tarieven vindt u op
www.reprobel.be/private en publieke sector. De vergoeding wordt berekend op grond van uw overeenkomst met Reprobel, onder voorbehoud van de
toepasselijke controle- en sanctiebepalingen. Op deze factuur zijn de factuurvoorwaarden op de achterzijde van toepassing.

FACTUURVOORWAARDEN
PRIVATE EN PUBLIEKE SECTOR
PAPIEREN REPRODUCTIES EN DIGITAAL HERGEBRUIK
1.

De termijn om deze factuur te betalen, is dertig kalenderdagen vanaf de factuurdatum, tenzij indien anders overeengekomen
met Reprobel. De factuur moet binnen deze termijn volledig en inclusief de verschuldigde BTW worden betaald.

2.

Elke vertraging in de volledige betaling van de factuur geeft Reprobel het recht om zonder verdere formaliteiten jaarlijkse
verwijlinteresten aan te rekenen a rato van 10% van het openstaande factuursaldo, evenals een forfaitaire schadevergoeding
van 5% van dit saldo met een minimum van 50 EUR. Voor elke betalingsherinnering kan Reprobel een administratieve kost
aanrekenen van 25 EUR. Reprobel kan voor de invordering van openstaande factuurbedragen een beroep doen op een derde
partij zoals een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau. Indien Reprobel één of meerdere van de vermelde accessoria
bij de hoofdsom niet of niet geheel invordert, kan dit niet als een afstand van recht, een verzaking of een nadelige erkenning
in haar hoofde worden beschouwd.

3.

Eventuele andere toeslagen op het factuurbedrag die het resultaat zijn van toepasselijke wettelijke of contractuele
sanctiebepalingen, kunnen via eenvoudige nafacturatie worden aangerekend. Deze factuurvoorwaarden zijn integraal van
toepassing op de nafacturatie.

4.

Een eventuele creditnota die verband houdt met deze factuur, heeft alleen tot doel om een materiële vergissing daarin recht
te zetten. Uit deze creditnota mag evenwel geen enkele nadelige erkenning in hoofde van Reprobel worden afgeleid.

5.

U kan deze factuur aangetekend (aan de bedrijfszetel van Reprobel) of digitaal (facturen@reprobel.be) betwisten binnen de
veertien dagen vanaf de factuurdatum. Als u de factuur niet tijdig betwist, wordt u geacht haar integraal te aanvaarden. Bij een
gedeeltelijke factuurbetwisting moet u het door u niet betwiste factuurbedrag betalen binnen de termijn van artikel 1.

6.

Reprobel heeft het recht om elke communicatie in verband met deze factuur te richten aan het fysieke of mailadres dat u in
uw overeenkomst met Reprobel heeft opgegeven. Eventuele latere adreswijzigingen moet u uit eigen beweging aan Reprobel
meedelen. Anders mag Reprobel u blijven aanschrijven op het haar laatste bekende adres.

7.

Tenzij indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het Belgische recht van toepassing op deze factuur en zijn alleen de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van een eventuele betwisting
hieromtrent.

8.

Als uw factuur gegevens in verband met identificeerbare natuurlijke personen bevat, verwerkt Reprobel deze gegevens in
overeenstemming met de GDPR en de Belgische wet- en regelgeving ter uitvoering daarvan. Het privacybeleid van Reprobel
vindt u op haar website (www.reprobel.be/privacy). Haar medewerkers zijn wettelijk gehouden tot het beroepsgeheim.

