OVAM 72151/1-221 BIM-IBGE ENRDA-017 OWD DIVETRAVG1/12/30460/CT/AN
CAT 1 Uitsluitend geschikt voor verwijdering (verordening EG 1069/2009)
EURAL code 20 03 99 verwerking D10 verbranding te land

FICHE VOOR CREMATIE VAN HUISDIER
Vervoerder / Ophaler
bvba DIVETRAN
Jan Tieboutstraat 95-99
1731 ZELLIK
Tel: 070 22 33 22
Fax 02 463 49 81
info@incinera.be
www.incinera.be
BTW BE 0866 699 453
BNP Paribasfortis:
IBAN: BE33 0014 3483 8346
BIC: GEBABEBB

r Gemeenschappelijke crematie
r Individuele crematie

Bestemming Divetran (72151/1-221)

Bestemming Divetran (72151/1-221)

Plaats van ophaling: Thuisadres: r Ja / r Nee
Datum: …………………………..………………..

Dierenarts:…………………………………………..……………………..

EIGENAAR (indien verschillend van schuldenaar, gegevens afzonderlijk toevoegen):
Naam:…………………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………
Adres: ………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………
Postcode + Gemeente: ………………………………………..………………………………..………………………………..……
Tel:……………………………………..………………………………..…………………..………
HUISDIER:
Naam:………………………………………………..……… Soort + ras:………………………..………………………………..………
Leeftijd:………………………..…………………………… Geslacht:………………………..……………………………………..………
Ik wens de crematie bij te wonen: r JA / r NEE (enkel mogelijk bij individuele crematies)
Datum:………………………………………………..……… Uur:………………………..………………………………..………
Crematie-attest gewenst: r JA / r NEE (attest wordt niet opgemaakt bij niets aanduiden)
Factuur aan r dierenarts (kaartje bijvoegen aub) / r klant

TOTAAL
Vervoer
Crematie
Urne
Bestelcode
urne
Terugbrengen urne
TE
BETALEN

Individuele
crematie

Gezamenlijke
crematie

Urne

Huisdier < 30 kg

€ 145

€ 40

€ 50

Huisdier < 60 kg

€ 205

Maat van het dier
Huisdier < 15 kg
Huisdier < 45 kg
Huisdier < 75 kg
Huisdier > 75 kg

€ 115

€ 175
€ 235
€ 265

€ 25

€ 40

€ 55

€ 60

€ 70
€ 85

€ 100

VERVOER:

Tijdens rondrit bij dierenarts:
Op ophaaldag: € 40 / Volgende werkdag: € 70
Onmiddellijk of na afspraak:
Week 9-19h: € 1,00/km (min. € 70)
Zaterdag: € 1,50/km (min. € 70)
19-9h en zon-en feestdagen: € 2,00/km (min. € 90)
Bij particulier:
vanaf € 70

Terugbrengen urne: € 15
Steeds op ophaaldag en naar waar het dier werd opgehaald.
Bovenvermelde persoon verbindt zich ertoe deze som te betalen
bij ontvangst van de factuur.
Handtekening schuldenaar: ………………………………………………………………..

€ 60
€ 60
€ 60

Algemene facturatievoorwaarden: zie keerzijde / ook beschikbaar op Vwin

CREMATIE:

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN:
Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen op het
adres hierboven vermeld dan wel via storting op een door ons aangegeven
rekeningnummer waarbij telkens factuurdatum en het refertenummer vermeld
dient te worden.
Opmerkingen aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en
binnen 8 dagen na ontvangst aan ons te worden gemeld.
In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag
zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag
vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 7% per
jaar alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum
van € 55 .
Divetran bvba behoudt zich het recht voor om dieren niet te laten cremeren,
of gezamenlijk te laten cremeren bij niet- of laattijdige betaling van een factuur
voor individuele crematie of andere. De factuur blijft echter betaalbaar.
De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten –
zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke – waartoe de invordering
van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke
incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van
het verschuldigd bedrag, met een minimum van 150 €. Hij is ook gehouden
tot betaling van advocatenkosten welke worden vastgelegd op 1200 €.
In geval van wanprestatie in hoofde van Divetran bvba is een vergoeding naar
gemeen recht verschuldigd.
Onverminderd de geldigheid van artikel 2244 BW erkennen partijen dat de
verjaring gestuit wordt middels de ingebrekestelling van de schuldenaar via
een aangetekend schrijven.
In geval van enig geschil is het Belgisch recht van toepassing en zijn de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

