
Algemene Voorwaarden Portbase B.V. 

9. Vergoeding 

9.1 De Klant is voor het gebruik van de Services een vergoeding aan Portbase verschuldigd, tenzij 

Partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen. 

9.2 De door de Klant op basis van Overeenkomst aan Portbase verschuldigde vergoeding(en) 

word(t)(en) maandelijks via een voorschot na afloop van de betreffende maand aan de Klant 

gefactureerd. In de maand februari van het volgend jaar wordt een eindafrekening van het vorig jaar 

gedaan op basis van nacalculatie. De nacalculatie vindt , onder andere plaats op basis van het aantal 

Services dat de Klant gebruikt, het aantal Gebruikers dat gebruik maakt van de Services en/of van het 

aantal handelingen dat de Klant verricht. De door Portbase gehanteerde vergoedingen en tarieven zijn 

vermeld op door Portbase, voor het tot stand komen van de Overeenkomst, verstrekte prijsopgave. 

9.3 De hoogte van de vergoedingen en tarieven als bedoeld in dit artikel kunnen worden aangepast. 

Portbase zal de gewijzigde vergoedingen en tarieven uiterlijk twee (2) maanden voorafgaand aan 

wijziging schriftelijk aan de Klant meedelen. Indien de Klant niet kan instemmen met de gewijzigde 

vergoedingen en tarieven en de Service(s) vóór de datum waarop de gewijzigde vergoedingen en 

tarieven in werking treden opzegt met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2 van deze 

voorwaarden, blijven de oude vergoedingen en tarieven gedurende de opzegtermijn van toepassing.  

9.4 Naast het bepaalde in artikel 9.3 is Portbase gerechtigd om jaarlijks per 1 januari haar 

vergoedingen en tarieven aan te passen aan de hand van stijgingen van het CBS Consumenten 

Prijsindexcijfer over de meest recente periode oktober-september. Het voornemen tot aanpassing 

dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 december van het voorgaande jaar kenbaar te worden gemaakt. 

9.5 Alle vergoedingen, en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd zijn exclusief omzetbelasting (BTW).  

 

10. Betaling en facturering 

10.1 Portbase brengt maandelijks achteraf de in artikel 9 omschrevenvaste vergoedingen en/of het 

voorschot op de op basis van nacalculatie  verschuldigde vergoedingbedragen in rekening bij de 

Klant. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de Klant.  

10.2Ingeval van een op basis van nacalculatie verschuldigde vergoeding, verstrekt Portbase uiterlijk 

31 maart van het opvolgend kalenderjaar een eindafrekening aan de Klant. De eindafrekening vindt 

plaats op het daadwerkelijk gebruik door de Klant van de Service(s). 

10.3 2 Ingeval de Klant bezwaar heeft tegen een factuur voormelde eindafrekening dan dient de 

Klanthij  binnen 1 kalendermaand na factuurdatum deze zijn bezwaren schriftelijk (per e-mail) en 

deugdelijk gemotiveerd kenbaar maken bij Portbase, onverminderd de verplichting van de Klant om 

het onbetwiste deel van de eindrekening factuur te voldoen. Na het verloop van de hiervoor 

bedoeldevoornoemde termijn vervalt het recht van de Klant om de eindafrekening factuur te betwisten. 

10.43Alle door de Klant verschuldigde bedragen worden door Portbase in rekening gebracht door 

middel van automatische incasso, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

10.54De Klant aanvaardt hierbij dat Portbase de facturen voor de vergoeding elektronisch verzendt. 

10.65Indien Portbase de door de Klant verschuldigde bedragen niet binnen een redelijke termijn kan 

innen, heeft Portbase het recht om: (i) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig 

is, de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen over 



het door de Klant volledig verschuldigde bedrag vanaf de datum dat de betaling had moeten 

plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Portbase is ontvangen en (ii) na een 

ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De Klant zal alle kosten 

vergoeden die Portbase en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met 

inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, 

dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som en (iii), de toegang tot en 

het gebruik van de Service(s) door de Klant c.q. de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten, 

te blokkeren of per direct te beëindigen, dat laatste behoudens voor zover dit (gezien de hoogte van 

de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  


