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Betalingsvoorwaarden Greenport Logistics 
 
Algemeen 
 
Artikel 1.1 
De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op het op rekening verrichten van diensten door 
Greenport Logistics aan opdrachtgever. 
 
Artikel 1.2 
Onder diensten wordt in het kader van deze betalingsvoorwaarden verstaan: alle diensten die 
Greenport Logistics in opdracht van de opdrachtgever uitvoert. 
 
Artikel 1.3 
Onder opdrachtgever wordt verstaan: de partij waarmee Greenport Logistics een (mondelinge) 
overeenkomst aangaat tot het verrichten van diensten. 
 
Betalingstermijn 
 
Artikel 2.1 
Het totaalbedrag dat per factuur is verschuldigd moet binnen 30 dagen na de factuurdatum op 
een door Greenport Logistics aangegeven rekening zijn bijgeschreven.  
 
Artikel 2.2 
Als het factuurbedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum door Greenport Logistics is 
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 
Vanaf de datum van verzuim is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in 
artikel 6:119a BW. 
 
Artikel 2.3 
Als het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, is de opdrachtgever 
aan Greenport Logistics alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De vergoeding voor deze 
kosten wordt berekend op basis van onderstaande staffel, vastgesteld conform het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 
Verschuldigd percentage Te berekenen over het bedrag van de hoofdsom van de vordering 
15%    over de eerste € 2.500,00 met een minimum van € 40,00 
10%    over de volgende € 2.500,00 
5%    over de volgende € 5.000,00 
1%    over de volgende € 190.000,00 
0,5%    over het meerdere met een maximum van € 6.775,00 
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Artikel 2.4 
Als Greenport Logistics in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle 
kosten die Greenport Logistics in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van 
de opdrachtgever. 
 
Reclames 
 
Artikel 3.1 
Reclameren over de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst van de 
factuur. 
 
Artikel 3.2 
De opdrachtgever die de gefactureerde diensten niet binnen 7 dagen na ontvangst van deze 
factuur  op een deugdelijke wijze heeft onderzocht, wordt geacht de gefactureerde diensten als 
akkoord te beschouwen. 
 
Artikel 3.3 
Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen 
opdrachtgever nooit van zijn plicht de betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de 
overige posten van de factuur. 
 
Slotbepaling 
 
Artikel 4.1 
Greenport Logistics heeft het recht deze betalingsvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde 
betalingsvoorwaarden mede van toepassing te verklaren op bestaande overeenkomsten. 
 
Artikel 4.2 
Op deze betalingsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
 


