
	  
	  
	  

	  
	  

~ Borg Regeling  ~ 
 

 
1. BORG REGELING 

De aanbieder biedt de afnemer de volgende betalingsmogelijkheden met betrekking tot het borgsom.  
1.1. Voorwaarden Prestatie Gebonden Borg Regeling 

1.1.1. De afnemer kan ervoor kiezen om bij op de dagtekening van deze overeenkomst de borgsom te betalen.  
1.1.2. Indien de afnemer meer dan 300 kaarten heeft verkocht binnen 30 kalenderdagen vanaf de dagtekening van deze 

overeenkomst, dan is de afnemer geen borg verschuldigd aan de aanbieder. 
1.1.3. Indien de afnemer minder dan 300 kaarten heeft verkocht binnen 30 kalender dagen vanaf de dagtekening van deze 

overeenkomst, dan is de afnemer het borgsom verschuldigd aan de de aanbieder. Hij dient dan binnen 45 kalender dagen 
na dagtekening van deze overeenkomst het bedrag te hebben betaald aan de aanbieder. Indien de afnemer na deze 45 
kalenderdagen nog niet tot betaling is overgegaan, behoudt de aanbieder het recht het utiliteitskanaal per direct op te 
vragen.  

1.1.4. Indien de afnemer minder dan  300 kaarten heeft verkocht in 30 kalender dagen alsmede geen borg heeft betaald binnen 
45 kalenderdagen en het borgsom van het utiliteitskanaal niet betaald, zal de aanbieder de een bedrag van € 350 in 
rekening brengen welke binnen 14 kalenderdagen betaald dient te worden aan de aanbieder. Indien de afnemer het 
betalingstermijn van 14 kalenderdagen overschrijdt, zal de aanbieder tot incasso overgaan.  

1.1.5. Alle kosten met betrekkeing tot het inzetten van incasso procedure en alsmede alle bijkomende vervolgingen, zijn voor 
rekening van de afnemer. 

 
1.2. Betalingsregeling 

1.2.1. Indien de afnemer niet in staat is om het borgsom in 1 keer te betalen kan hij een betalingsregeling treffen met de de 
afnemer. Dit gebeurt uitsluitend op basis van automatische incasso.  

1.2.2. Het verschuldigde borgsom kan middels een betalingsregeling betaald worden in termijnen. Dit kunnen verschillen tussen 
2 tot en met 10 termijnen. De afnemer zal dit schriftelijk overeen dienen te komen met de aanbieder.  

1.2.3. De borg dient overgemaakt te worden naar de rekening nummer IBAN: BE 96 0016 3231 6505 en ten name van VA.C. 
bvba en onder vermelding van: Borgsom + Product Naam + Naam van de afnemer. 
 

1.3. Terug betaling borg 
1.3.1. Bij het einde van de overeenkomst dient de aanbieder het borg bedrag te storneren binnen 14 kalenderdagen indien de 

afnemer het uitgeleende utiliteitskanaal in goede staat  aan de aanbieder heeft geretourneerd.  
1.3.2. Indien er schade is aan het utiliteitskanaal, zal de aanbieder die verreken met het betaalde borg bedrag.  
1.3.3. Indien de afnemer geen borg heeft betaald en het utiliteitskanaal niet terug wenst te geven zal de aanbieder de afnemer een 

bedrag van € 350 in rekening brengen welke binnen 14 kalenderdagen betaald dient te worden aan de aanbieder. Indien de 
afnemer het betalingstermijn van 14 kalenderdagen overschrijdt, zal de aanbieder tot incasso overgaan. 
 

1.4. Borg Betalings Termijnen 
Borg kan betaald worden indoen nodig in de volgende termijnen, mits dit schriftelijk overeen is gekomen.  

 2 termijnen van  : € 75 
 3 termijnen van  : € 50 
 4 termijnen van  : € 37,50 
 5 termijnen van  : € 30 
 6 termijnen van  : € 25 
 10 termijnen van: € 15 
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