
Dierencrematorium Oost-Vlaanderen NV
Durmakker 45
9940 Evergem
Tel. 09/233.39.33
OVAM-nummer: 23469/1-725
www.DCOVL.be - info@DCOVL.be

Dierenarts   ................................................................................................
Afhaaladres  ................................................................................................
   ................................................................................................
Hierbij verzoekt ondergetekende :
De Heer/ Mevrouw ................................................................................................
Woonplaats  ................................................................................................
   ................................................................................................
Telefoon   ................................................................................................
Het crematorium DCOVL NV de crematie te verzorgen van onderstaande huisdier
Naam   ................................................................................................
Ras/ Omschrijving ................................................................................................
Geboortedatum en geslacht ..................................................................................
Chip nummer  ............................................................................................... 

Ik wens wel / niet in de afscheidsruimte
Ik wens de assen in een plastieken urne (inbegrepen in basistarief) of een andere urne (de prijs van de urne is niet in 

de totaal prijs inbegrepen)

Ik wens een haarplukje wel/ niet (gratis, indien mogelijk)
Ik wens een pootafdruk wel /niet (gratis, indien mogelijk)

De kosten van de crematie
Individuele crematie

< dan 1kg: basistarief  .....   euro      totaal :  ................euro
> dan 1 kg: basis van   .....   euro   + (gewicht van het dier: ..............x ...... euro) totaal : ................euro
    

Ophaling van uw huisdier: basistarief 20 euro (eerste 10 km) 

    + supplement  per km ...... euro x ...........km totaal :  ................euro 

 _________________________________________________________________________________________

___ 

Algemeen totaal zonder urne        ...............euro 

Ondergetekende is akkoord met het hierboven gestelde en onze algemene verkoopsvoorwaarden en ver-
klaart het verschuldigde bedrag te voldoen en krijgt, indien gewenst, een factuur van DCOVL NV.

Handtekening van de ondergetekende

DCOVL
D I E R E N C R E M A T O R I U M
O O S T - V L A A N D E R E N

 Datum : ........./.........../...........

 Nummer : ........................................

 Nummer register : ............/...............
Dierlijke bijproducten, categorie 1-materiaal uitsluitend geschikt voor verwijdering

   
   ALGEMENE VKVW ZIE VERSO



Algemene verkoopsvoorwaarden

1 Al onze facturen zijn contant of met banconctact betaalbaar aan kas, na levering van diensten en 
uiterlijk 14 dagen na opsturen van onze factuur op bankrekeningnummer IBAN BE23 3631 6164 5991.

2 Alle opmerkingen, van welkdanige aard dan ook, dewelke betrekking hebben op onze facturen 
dienen gemotiveerd en binnen de acht dagen na ontvangst ervan bij wijze van aangetekende zending 
overgemaakt te worden. Zo niet zullen zij aanzien worden als zijnde, naargelang het geval, laattijdig 
en onontvankelijk.

3 Niet-betaling van het in hoofde van de klant nog verschuldigde bedrag, binnen de in art. 1 van onze 
factuurvoorwaarden voorziene termijn, leidt er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning 
toe dat de verschuldigde som zal worden verhoogd met een verwijlintrest van 15% op jaarbasis.

4 In geval van geschillen tussen partijen ter gelegenheid van de uitvoering van deze factuur zullen 
uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

5 Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden mocht er geen haarpluk of pootafdruk worden 
afgeleverd.

6 Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van 
een aangetekende ingebrekestelling zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn gelijk 
aan 15% van het bedrag, met een minimum van �25, ten titel van administratiekosten. 
Alle onkosten verbonden aan het innen van de onbetaalde schuldvordering, zijn in deze forfaitaire 
schadevergoeding niet inbegrepen en zullen de wanbetaler afzonderlijk aangerekend worden. 
Derhalve doet deze forfaitaire schadevergoeding geen enkele afbreuk aan het feit dat de wanbetaler 
gehouden is tot de terugbetaling van alle advocaat-, deurwaarders- en gerechtskosten, die eventueel 
moeten worden gemaakt omhet verschuldigde bedrag in te vorderen.

7 Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 
Alle eventuele betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het 
rechtsgebied Gent.

8 De nieuwe GDPR-wetgeving die vanaf 28 mei 2018 van kracht wordt in ons land. GDPR staat voor 
General Data Protection Regulation (Algemene Verordering Gegevensbescherming) en is een 
Europese wetgeving die de opgeslagen data van alle Europese burgers nog beter moet beschermen.  
DCOVL NV doet er uiteraard alles aan om de nieuwe richtlijnen correct op te volgen. Zo slaan wij 
enkel essentiële informatie op en kan u op elk moment bij ons uw data opvragen. U kan zich ook op 
elk moment uitschrijven door een mail te versturen naar info@DCOVL.be.

 


