
          

Algemene betalingsvoorwaarden 
 

Ar2kel 1  
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een gebruiker en de 
Wereld van Meja.  

Artikel 2 
De vergoeding wordt bij de overeenkomst direct betaald en gefactureerd. Mits anders te zijn 
overeengekomen.  

Artikel 3 
Alle prijzen die De Wereld van MeJa hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele 
overige kosten zoals administraBekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders 
overeengekomen. 
Alle prijzen die De Wereld van MeJa hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die 
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen Bjde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van 
producten of onderdelen daarvan, die we niet konden voorzien ten Bjde van het doen van de 
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.  

Ar2kel 4  
De klant heeF het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals 
bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een weHelijke regeling.  

Ar2kel 5  
Bij aankoop van de dienst wordt een abonnement afgesloten voor een maand, kwartaal of jaar. 
Voordat de klant dit abonnement afsluit dient deze aan te geven akkoord te gaan met automaBsche 
verlenging en afschrijving van de kosten van het abonnement.  

Dit betekent dat, aJankelijk van het termijn, het desbetreffende bedrag zal worden afgeschreven 
totdat het abonnement wordt opgezegd.  

Ar2kel 6  
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Wereld van MeJa gerechBgd een 
rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een 
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
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Ar2kel 7  
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar 
verplichBngen, dan zal de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen treffen. 

Ar2kel 8  
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde 
bedragen komen ten laste van de cliënt. Hiertoe zal een gecerBficeerd incassobureau ingeschakeld 
worden. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten. 

Ar2kel 9 
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechBgd verdere diensten op te schorten totdat de klant 
aan zijn/haar betalingsverplichBngen heeF voldaan.  
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