ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene draagwijdte der voorwaarden
1. De rechtsverhouding tussen de BV. DE DONCKER D., met maatschappelijke zetel te 9402
NINOVE, Klapstraat 66, met ondernemingsnummer 0826.847.992, en de klant, wordt beheerst door
onderhavige Algemene Voorwaarden, de Offerte, de Facturen en de eventuele bijzondere
voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en
vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking
hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De
Overeenkomst heeft voorrang op de potentiele algemene en/of andere voorwaarden van de klant,
zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn
slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de BV. DE DONCKER D.
2. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas
komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft.
Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
3. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden brengt
in geen geval de geldigheid van de Overeenkomst of de andere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden in het gedrang.
Offerte en Overeenkomst
4. Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend. De Offerte vermeldt in voorkomend geval uitdrukkelijk de
geldigheidsduur. Voorziet de prijsofferte niet in een bepaalde geldigheidsduur, dan geldt die enkel
voor een redelijke termijn en behoudt ook hier de BV. DE DONCKER D. zich het recht voor de in de
offerte vermelde prijzen te wijzigen of in voorkomend geval de bestelling te weigeren.
5. De BV. DE DONCKER D. kan niet aan haar prijsoffertes worden gehouden, indien de klant naar
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
6. De Overeenkomst komt tot stand door de behoorlijke invulling en ondertekening van de Offerte. De
Overeenkomst is beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk in de Offerte is opgenomen. Alle werken en
leveringen die niet in de Offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de
klant aangerekend worden.
7. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in
de Overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk aanhangsel. Bij ontstentenis
daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale
instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding
vanwege de BV. DE DONCKER D. inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de
werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar,
aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 3 dagen
vanaf de verzending van deze mededeling of bevestiging.
Prijsbepaling, -herziening en meerwerken
8. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich het recht voor om een voorschot van 30% op de uit te
voeren werken te facturen alvorens de bestelling te aanvaarden. Vervolgens zal een bedrag van 60%
van de uit te voeren werken gefactureerd worden alvorens aanvang van de werken plaatsvind. Het
resterende bedrag zal worden gefactureerd, volledig na beeindiging van de werken, dan wel
gefaseerd indien door de klant nog om bijkomende werkzaamheden wordt verzocht.
9. De prijzen, zoals bepaald in de Overeenkomst, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen,
worden vastgelegd op basis van de tarieven, officiele koersen, weddes en sociale lasten geldig op de
datum van de opstelling van de Offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door de BV. DE DONCKER D. en
zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor
hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening
gebeurt op basis van de formule p=P x [a x (s/S) + b x (i/I) +c ].
10. Arbeidsuren zullen gefactureerd worden op grond van de tijd die verstrijkt vanaf het ogenblik dat
de werkkrachten de bedrijfsgebouwen van de BV. DE DONCKER D. verlaten om zich naar de werf te
begeven tot op het ogenblik van hun terugkomst.
11. Meerwerken worden in rekening gebracht volgens de tarieven overeengekomen in de Offerte,
tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Meerwerken mogen met alle middelen van recht
bewezenworden.

12. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoordinator of de EPB-verslaggever zijn niet in de
Offerte inbegrepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd
door de veiligheidscoordinator of EPB-verslaggever zijn ten laste van de klant. Voorzieningen
opgelegd door EPB-verslaggever zijn door de klant zelf te controleren. BV. DE DONCKER D. kan niet
verantwoordelijk gesteld worden bij geschillen i.v.m. EPB.
Leveringen en termijnen
13. De BV. DE DONCKER D. zal de werken naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de
regels van de kunst uitvoeren, rekening houdend met de op dat moment bekende stand van de
techniek en wetenschap.
14. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door
derden te laten uitvoeren.
15. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, wordt slechts op indicatieve wijze
aangeduid. Het nakomen van de uitvoeringstermijn is een middelenverbintenis in hoofde van de BV.
DE DONCKER D. - Elke verandering van de Overeenkomst uitgaande van de klant, verlengt de
uitvoeringstermijn.
16. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of de BV. DE DONCKER D. er toe
dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, zal als een geval van Overmacht worden
beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat
van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materieeltekorten,
brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, uitzonderlijke weers- of terreinomstandigheden, vorst,
overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- en importverboden, weigering import- en
exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en
wanprestaties van leveranciers van de BV. DE DONCKER D. of andere wijzen van niet voldoen door
deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven
recht, gewoonte of verkeersopvatting niet aan de BV. DE DONCKER D. kan worden tegengeworpen.
18. De tijdelijke opschorting van de werken door Overmacht, brengt van rechtswege en zonder
schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met
een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf
weer op te starten.
19. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of Overmacht van de geleverde zaak of het
uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of
die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van de BV. DE DONCKER D.
20. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor van de klant schadevergoeding
te eisen indien zij de uitvoering van haar verplichtingen niet op de overeengekomen datum kon
beginnen en indien deze beletsels aan de klant kunnen worden tegengeworpen. De klant is er toe
gehouden, onmiddellijk na de aankomst van de goederen, de nodige parkeerruimtes, hulp en
materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft, zullen
alle daaruit rechtstreekse of onrechtstreekse voortvloeiende kosten aangerekend worden zonder
voorafgaande ingebrekestelling.
21. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is DE BV. DE
DONCKER D., diens onderaannemers of aangestelde slechts gehouden op deze plaats te leveren
voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast
het vervoermiddel,en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de
klant achter.
22. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke
daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten
laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
23. De werf dient door de klant in het voordeel van de BV. DE DONCKER D., diens onderaannemers
of aangestelde kosteloos voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een
zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
Aansprakelijkheid voor schade
24. De klant is jegens de BV. DE DONCKER D. aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich
voordoet op de werf aan haar goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel
ingevolge de eigen fout van de klant (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat
of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal de
BV. DE DONCKER D. ter zake integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. De BV. DE
DONCKER D. is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging
van door de klant aan haar toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op
hun aanpassing,

verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan de BV. DE DONCKER D. gevraagd, en
dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is
jegens de BV. DE DONCKER D. en via integrale vrijwaring van de BV. DE DONCKER D. jegens
derden, aansprakelijk voor elke schade verwekkende handeling toegebracht door of via de aan haar
door de klant
toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
25. De BV. DE DONCKER D. is aansprakelijk volgens het geldend recht, behoudens de afwijkingen
voorzien in deze algemene voorwaarden. In geen geval kan de Overeenkomst een ruimere
aansprakelijkheid voorzien dan deze voorzien in de geldende wetgeving ten laste van de BV. DE
DONCKER D. worden gelegd.
26. De BV. DE DONCKER D. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout
vanwege haar aangestelde, of fouten of tekortkomingen van de klant. De BV. DE DONCKER D. zal bij
verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een
opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.
27. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
Tussentijdse beeindiging of goedkeuring
28. Indien een werk bij stuk of bij maat wordt vervaardigd, kan de goedkeuring ervan bij gedeelten
geschieden. Deze goedkeuring wordt onherroepelijk geacht gedaan te zijn voor alle betaalde
gedeelten, indien de klant de BV. DE DONCKER D. telkens betaalt naar verhouding van hetgeen is
afgewerkt. De BV. DE DONCKER D. kan de uitvoering opschorten indien het betreffende gedeelte niet
werd goedgekeurd.
29. De klant ziet af van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.
30. Elke contractueel niet toegestane annulering verplicht de in gebreke blijvende partij tot het betalen
van een forfaitaire schadevergoeding ter vergoeding van de schade voortvloeiend uit de verbreking
van de Overeenkomst, die gelijk zal zijn aan 20% van de prijs van de geplaatste bestelling,
onverminderd de aanvullende schadevergoeding en de aanvullende interesten indien het bewijs van
een groter nadeel wordt geleverd. Deze vergoeding zal onmiddellijk opeisbaar zijn vanaf de
ingebrekestelling.
Aanvaarding der werken
31. Uit hoofde van de leveringen, beperkt de waarborg zich tot deze die de BV. DE DONCKER D. kan
bekomen bij haar leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
32. In geen enkel geval is de BV. DE DONCKER D. aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook,
die de door haar, haar onderaannemers of aangestelde geleverde goederen en materialen zouden
bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar de leveranciers dan wel de
producenten van de betrokken materialen en goederen.
33. In de gevallen waarin Boek VI van het Wetboek Economisch Recht geen toepassing vindt, is de
volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen
erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig
zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de acht dagen na het ontdekken ervan aan
de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
34. Is het Boek VI van het Wetboek Economisch Recht wel van toepassing, dan moet de klant de BV.
DE DONCKER D. per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan
overeenstemming binnen de acht dagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft
vastgesteld, dit op straffe van verval. In geen geval is de BV. DE DONCKER D. aansprakelijk voor
gebreken, van welke aard ook, ook de verborgen gebreken, in goederen en materialen die door de
klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd.
35. Ingeval de gesloten overeenkomst onder het toepassingsgebied van de Woningbouwwet (Wet van
9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen) valt, zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke
aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige
aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen.
Deze voorlopige oplevering dekt alle zichtbare gebreken die niet onder het toepassingsgebied van de
tienjarige aansprakelijkheid op grond van artikel 1792 BW vallen, zonder verder of later verhaal
vanwege de klant op de BV. DE DONCKER D. Deze voorlopige oplevering dekt niet de verborgen
gebreken die niet van aard zijn de stabiliteit van het gebouw in het gedrang te brengen gedurende een
contractueel bepaalde waarborgtermijn van 2 jaren vanaf de voorlopige oplevering, op voorwaarde dat
de klant de BV. DE DONCKER D. in kennis stelt van dit licht verborgen gebrek bij aangetekend
schrijven binnen de veertien kalenderdagen vanaf de vaststelling van het gebrek en mits genoegzaam
bewijs ervan en ondereerbiediging van het bepaalde in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

36. Indien de gesloten overeenkomst niet onder het toepassingsgebied van de Woningbouwwet velt,
zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij
aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 8 dagen vanaf de levering of uitvoering, gelden
als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken.
37. Deze aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken die niet van aard zijn de stabiliteit van het gebouw
in gedrang te brengen. Voor wat betreft de verborgen gebreken die niet van aard zijn de stabiliteit van
het gebouw in gedrang te brengen, geldt eenzelfde regeling als uiteengezet in het vorige artikel.
38. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten,
facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in de
afdeling 'Betalingsmodaliteiten', worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding
van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
39. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het
gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke
aanvaarding der werken.
Klachten inzake voorschotten of facturatie
40. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen
geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de BV. DE DONCKER D. binnen de acht
kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum
wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur
zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs
op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door het
uitgaand facturenboek of opname in de BTW-aangiftes.
Eigendomsvoorbehoud
41. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde
werken blijven eigendom van de BV. DE DONCKER D. tot aan de integrale betaling van de facturen in
hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van
de BV. DE DONCKER D. slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak)
waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan de BV. DE DONCKER D. zou toebehoren.
42. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant
staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
43. De klant verbindt zich ertoe de goederen niet te vervreemden, in pand te geven of op welke wijze
of op welke titel dan ook uit het bedrijf of de macht van de klant te brengen tot dat de klant aan al zijn
verplichtingen jegens de BV. DE DONCKER D. heeft voldaan.
Intellectuele eigendom en auteursrechten
44. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals
adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van de BV. DE
DONCKER D. en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan
derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de BV. DE DONCKER D. Bij
ontstentenis van een akkoord heeft de B VBA DE DONCKER D. het recht een schadevergoeding te
eisen.
45. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werken
bekomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
46. De BV. DE DONCKER D. heeft het recht om foto's te maken van de werken en deze foto's te
gebruiken voor reclamedoeleinden. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich het recht voor om
geleverde producten en diensten te allen tijde als referentie aan derden op te geven, tenzij anders
uitdrukkelijk overeengekomen.
Betalingsmodaliteiten
47. Al de bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan de maatschappelijke zetel, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. De BV. DE DONCKER D. behoudt zich het recht voor een door
haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden
en/of een anders soortige waarborg voor aanvang der werken, of naar goeddunken een of meerdere
tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringstermijn, zelfs buiten de context van stuk- of seriewerk,
zulks volgens de financiele positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde werken,
en dien meer.
48. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
49. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen
de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

50. Elke betaling is slechts geldig indien uitgevoerd in liquiditeiten (wettelijk gangbare betaalmiddelen
in Belgie), per overschrijving op bank- of postchequerekening, per gewaarborgde of gelimiteerde
cheque, of middels elk ander betalingsinstrument dat uitdrukkelijk werd aanvaard door onze firma.
Geen persoon buiten de zaakvoerders van onze firma, is bevoegd om betalingen van welke aard ook
te ontvangen. Als datum van betaling bij overschrijving op rekening of per cheque, geldt de dag
waarop onze rekening met dit bedrag wordt gecrediteerd. Betaling per wisselbrief brengt geen
schuldvernieuwing mee.
Laattijdige betaling, kosten en aankleven
51. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 8 % per jaar opbrengen, te rekenen
vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10
% met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
52. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn
niet in de forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden bijkomend aangerekend.
53. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken
op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze
clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
54. Elke reeds toegekende korting die vermeldt staat als korting op de factuur vervalt indien er niet
binnen het betalingstermijn betaald word.
Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en sterkmaking
55. Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar.
56. Iedere persoon die voor rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een
bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk
Wetboek, en zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door
deze derden worden uitgevoerd.
GDPR
57. De BV. DE DONCKER D. respecteert de privacy van de klant en verwerkt diens
persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer, zulks in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze
verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de klant en de gemaakte afspraken.
De klant heeft het recht om geinformeerd te worden over diens persoonsgegevens die de BV. DE
DONCKER D. verwerkt alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om
verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de
toepasselijke regelgeving dit voorziet. De klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een
verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming
met de toepasselijke regelgeving. De klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een
schriftelijk verzoek aan de BV. DE DONCKER D., gedagtekend en ondertekend, met een kopie van
beide zijden van de identiteitskaart in bijlage. In geval van problemen heeft de klant het recht om
klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie of Gegevensbeschermingsautoriteit.
Geschillen
58. De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en het vredegerecht Ninove zijn uitsluitend
bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en de BV. DE DONCKER D. kan
enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het
Belgisch recht.
Afschrift van huidige Algemene Voorwaarden en Garantievoorwaarden zijn tevens verkrijgbaar op
onze maatschappelijke zetel. Onze voorwaarden zijn steeds te raadplegen via
https://dirkdedoncker.be/

