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1/1 
 

Artikel 1: De invorderingsprocedure voor facturen opgemaakt naar aanleiding van een tussenkomst 
dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst wordt als volgt geregeld: 
 

1.1 Termijn van betaling 
Elke schuldvordering/factuur wordt kosteloos opgemaakt en is betaalbaar binnen 30 dagen 
volgend op de datum van de schuldvordering/factuur. 
 

 1.2 Klachten of bezwaren 
Klachten of bezwaren moeten binnen een termijn van 30 dagen, volgend op de factuurdatum, 
schriftelijk gericht worden aan het Zonecollege van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, Keizersplein 
44, 9300 Aalst, voldoende gemotiveerd. 
 

 1.3 Eerste aanmaning 
Na verloop van de betalingstermijn van 30 dagen wordt een eerste kosteloze aanmaning voor de 
schuldvordering/factuur opgemaakt en verzonden, met een nieuwe betalingstermijn van 30 
dagen, vanaf verzending van de aanmaning. 

 
 1.4 Tweede aanmaning/ingebrekestelling 
 Indien na de eerste aanmaning niet betaald wordt zal een tweede aangetekende aanmaning –

verhoogd met 30,00 EUR invorderingskosten – opgemaakt en verzonden worden. Bij de tweede 
aanmaning wordt een afbetalingsplan opgesteld voor de hoofdsom en de gemaakte kosten over 
zes maanden, zoals voorzien in het K.B. van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar 
aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een 
ambulancedienst.  

 Deze aanmaning geldt als laatste waarschuwing en ingebrekestelling vóór dwangbevel, dat kan 
worden opgemaakt door de bijzondere rekenplichtige conform artikel 75 §2 van de wet van 15 
mei 2007. 

 
 1.5 Dwangbevel 

Zo de aangemaande schuld niet vereffend wordt binnen de gestelde termijn of niet gegrond werd 
betwist, zal een dwangbevel worden opgemaakt door de bijzondere rekenplichtige en betekend 
worden bij deurwaardersexploot overeenkomstig artikel 75, §2 van de wet van 15 mei 2007. 

 
Artikel 2: De schuldvordering/factuur en de aanmaningen vermelden steeds de gevolgen van het 

niet voldoen van de betaling ervan. 
 
Artikel 3: Bij gedeeltelijke betaling worden eerst de aangerekende invorderingskosten 

aangezuiverd en vervolgens de verschuldigde hoofdsom. 
 
Artikel 4: Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 39 van de wet van 15 mei 

2007 betreffende de civiele veiligheid en wordt geplaatst op de website van de 
Hulpverleningszone Zuid-Oost. 

 
Artikel 5: Dit reglement treedt in werking voor prestaties geleverd vanaf 1 januari 2019. 


