
MODEL DAGVAARDING INZAKE FACTUREN 

Heden ... 

TEN VERZOEKE VAN : naam + adres (+ KBO) (+ plaats en datum geboorte) 

heb ik gedagvaard : naam + adres (+ KBO) (+plaats en datum geboorte) 

Gedaagde is volgende bedragen verschuldigd aan verzoekster (voor de levering van volgende 
goederen/diensten: ...): 

- factuur nr. 1 (datum/vervaldatum) € 1.000,00 
- factuur nr. 2 (datum/vervaldatum) € 2.000,00 
- factuur nr. 3 (datum/vervaldatum) € 3.000,00 
- factuur nr. 4 (datum/vervaldatum) € 4.000,00 
- kredietnota/voorschot € 500,00 

TOTAAL HOOFDSOM: € 9.500,00 

te vermeerderen een forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden, 
(herleid) tot 10 % op de hoofdsom met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 2.500,00: € 950,00. 

te vermeerderen met de verwijlinteresten zoals verder bepaald. 

te verminderen met de betaling(en) d.d. ... van € ... en met de negatieve interesten waarbij de afrekening 
moet verlopen volgens art. 1254 BW. 

Overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden zijn de Rechtbanken van Antwerpen afd. ... bevoegd. 
en/of 

Aangezien de facturen betaalbaar zijn te ..., zijn de Rechtbanken van Antwerpen afd. ... bevoegd. 

OM DEZE REDENEN 

Vordert dat gedaagde(n) veroordeeld worden te betalen aan verzoek(st)er (eventueel hoofdelijk): 

- de hoofdsom van 9.500,00 euro, 
- de som van 950,00 euro (forfaitaire schadevergoeding), 

te vermeerderen met de verwijlinteresten aan de *herleide conventionele* interestvoet op de hoofdsom 
conform art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 en dit achtereenvolgens in functie van de wijzigingen van 
deze interestvoet te berekenen vanaf de vervaldata van de facturen tot op datum van dagvaarding, en vanaf 
dan meer de gerechtelijke interesten aan (i) de conventionele interestvoet op de hoofdsom met dien 
verstande dat deze interestvoet herleid wordt tot op niveau van de interestvoet van de wet van 2 augustus 
2002 zoals hoger bepaald, en (ii) aan de wettelijke interestvoet conform art. 2, § 1 van de wet van 5 mei 1865 
op de schadevergoeding, telkens tot op datum van algehele betaling; 

te verminderen met de betaling dd. ... ad ... euro en met de negatieve interesten waarbij de afrekening moet 
verlopen volgens art. 1254 BW. 

De kosten van het geding. 
De voorlopige tenuitvoerlegging, indien gevraagd, in het bijzonder motiveren. 
Eventueel EET. 


