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Dirk Strobbe, advocaat bij Cadanz
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Printen in
de cloud
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Kan ik geld vorderen
van een klant in
moeilijkheden?

Wanneer een onderneming betalingsproblemen ondervindt, kan ze
bescherming vragen tegen de vorderingen van schuldeisers door zich
te beroepen op een gerechtelijke
reorganisatie. Nadat de onderneming is toegelaten tot deze procedure, kan ze niet meer failliet
worden verklaard, kan er geen beslag meer worden gelegd en kunnen
er geen middelen van tenuitvoerlegging worden ingesteld of voortgezet.
Leveranciers die langlopende overeenkomsten hebben gesloten met
zo’n onderneming, bevinden zich in
een weinig benijdenswaardige positie. Zij kunnen hun overeenkomst
niet zomaar beëindigen, omdat hun
klant zich in een gerechtelijke reorganisatie bevindt. Contractuele
bepalingen die voorzien in een
beëindiging vanwege een gerechtelijke reorganisatie bij een klant,
worden buitenspel gezet.
Wanneer u als leverancier uw klant
al in gebreke hebt gesteld voor een
niet-tijdige betaling, verliest deze
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Ik ondervind al lang betalingsproblemen bij een belangrijke klant en heb
hem daarvoor in gebreke gesteld. Onlangs heeft hij een gerechtelijke
reorganisatie aangevraagd. Wat moet ik doen? Liefst wil ik stoppen met
leveren, want ik vrees niet meer te worden betaald.

Google Cloudprinter (www.google.com/cloudprint) is een nieuwe technologie die uw printer beschikbaar maakt via
het internet. Met deze gratis applicatie kunt
u uw printers thuis en op het werk beschikbaar maken
voor u en iedereen
die u wilt, vanuit de
applicaties die u elke
dag gebruikt. Google
Cloudprinter werkt
op uw smartphone, tablet, pc en elk ander apparaat dat een verbinding heeft
met het internet. U kunt ook afdrukken
via speciale Cloudprinters die een rechtstreeks internetverbinding hebben, zonder pc.

ingebrekestelling bovendien haar
gelding door de gerechtelijke reorganisatie. De wetgever wou ondernemingen een realistische kans op
overleven gunnen. Daarbij moet het
bedrijf (minstens tijdelijk) op de
steun van zijn leveranciers kunnen
rekenen.
Omgekeerd creëert dit natuurlijk
een risico op een domino-effect bij
leveranciers, zeker wanneer verschillende klanten zich in een
gerechtelijke reorganisatie bevinden.
Als leverancier moet u in zo’n situatie uw klant opnieuw in gebreke
stellen voor zijn (vroegere) nietbetaling. Wanneer hij vijftien dagen
na de nieuwe ingebrekestelling nog
steeds niet heeft betaald, kunt u de
overeenkomst wel beëindigen.
Intussen kunt u verdere leveringen
opschorten op basis van de ‘exceptie van niet-nakoming’. Bij wanprestatie van uw klant (nietbetaling) hebt u het recht uw eigen
verbintenissen (levering) tijdelijk
op te schorten.

Bron: Tim Christiaens
www.TimeManagementCompany.com
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Ledfabrikant
zoekt...
INSTALLATEURS
In 2008 ging Carlo Sollami van
start met Ardilla, een onderneming die aanvankelijk twee jaar
werkte aan de ontwikkeling van
ledproducten. “Sinds 2010 fabriceren we ons eigen merk, Wall-LED
Lighting, voor ledverlichting in
buislampen”. Momenteel bewerkt
Ardilla sterk de Waalse markt.
“Maar voor de uitbouw in
Vlaanderen en Brussel zijn we op
zoek naar installateurs en verkopers die ervaring hebben met elektriciteit en verlichting.”
www.ardilla.com
admin@ardilla.com – 0495244 078
Bron: Wouter Temmerman

Hebt u een vraag voor onze experts?
Stuur een e-mail naar expert@trends.be.

17%

van de gebruikers van Google+ zou ook echt actief
zijn in dat onlinenetwerk. Niet veel dus.

9

op de tien Belgische zelfstandigen sponsoren lokale
initiatieven (sport, jeugd, cultuur...).
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