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Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

• Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, ongeacht diens hoedanigheid en 
ongeacht of deze handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, diensten of goederen bestelt 
bij de ondernemer; 

• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en 
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

• Dag: kalenderdag; 

• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten 
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 



• Duurzamegegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand; 

• Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
klanten aanbiedt; 

• Overeenkomstopafstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand; 

• Techniekvoorcommunicatieopafstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

• Benaming: DAAVID BVBA, handel drijvend onder de benaming EEva.be 

• Maatschappelijke zetel: Resedastraat 19, 9920 Lovendegem 

• Telefoonnummer: +32 (0)9 286 04 09 

• E-mailadres: hello@eeva.be 

• Ondernemingsnummer: 0806.028.032 

• BTW-identificatienummer: BE-0806.028.032 

De ondernemer is niet onderworpen aan enig vergunningstelsel of toezichthoudende autoriteit.  De 
ondernemer oefent geen gereglementeerd beroep uit.  De ondernemer is aan geen specifieke 
gedragscode onderworpen. 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de wederzijdse rechten en plichten 
van partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden.  De ondernemer verwerpt 
uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de klant. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden 
aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de 
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden 
toegezonden. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs 
elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de 
klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden 
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze 
kosteloos zullen worden toegezonden. 

  

  

Artikel 4 - Het aanbod 



Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of 
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door 
de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een 
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen 
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen 
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

• de prijs, inclusief belastingen; 

• de eventuele kosten van aflevering; 

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 
zijn; 

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
de prijs garandeert; 

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan 
het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 
voor de klant te raadplegen is; 

• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader 
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

Artikel 5 - De overeenkomst 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer 
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst 
ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe 
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor 
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd 
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op 
zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een 
duurzame gegevensdrager, meesturen: 



• het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan; 

• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan 
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft 
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste 
levering. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Onverminderd hetgeen in Artikel 8 wordt bepaald, heeft de klant bij de aankoop van producten de 
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze 
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de 
klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het 
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of 
hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het 
product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en 
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
terugzending voor zijn rekening. 

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van producten: 

• die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

• die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 

• verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van 
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

• die snel verouderen; 

• waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft. 

Voor de producten waarop deze uitsluiting van herroepingsrecht, vermeldt de ondernemer dit duidelijk 
in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 

  

  

Artikel 9 - De prijs 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 



Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in 
btw-tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden 
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met 
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel 
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Onverminderd het vorige lid, kan vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de 
ondernemer eveneens een prijsverhoging doorvoeren, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip 
van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging heeft 
ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. 

De klant heeft in dat geval evenwel de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang 
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in 
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. 

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander 
dan normaal gebruik. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan 
doen gelden. 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en 
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van 
diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, 
tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien 
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan 
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht 
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om 
een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 



Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van 
bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte 
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 – Overmacht 

Indien de ondernemer wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen uit te 
voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft hij het recht om de uitvoering ervan geheel of 
gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot 
enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.  Worden 
onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking 
of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of 
materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij de ondernemer, hetzij bij een van zijn 
leveranciers. 

Artikel 13 - Betaling 

De consument dient de bestelde goederen onmiddellijk te betalen bij het plaatsen van de bestelling 
via de website.  De consument kan betalen middels aan de levering voorafgaande bankoverschijving, 
dan welk via een ondersteund elektronisch betaalmiddel. 

Ten aanzien van zakelijke klanten zijn - behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord – 
alle facturen steeds integraal betaalbaar zonder korting binnen de termijn aangeduid op de 
factuur.  Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar binnen de 30 dagen na 
de factuurdatum. 

De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. 

De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter 
post aangetekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Geen protest kan nog worden 
aanvaard na deze termijn.  Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de 
factuur te betalen op zijn vervaldag. 

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van Artikel 1146 B.W., een 
verwijlsintrest verschuldigd zijn.  Ongeacht of de klant een particulier, dan wel een handelaar is, is de 
toepasselijke intrestvoet 10 %, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals 
bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van 
forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 10 % op het openstaande 
bedrag, met een minimum van 40,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of 
gerechtskosten.  De ondernemer behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te 
bewijzen. 

Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de 
intresten en tot slot pas op de hoofdsom. 

De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle 
andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder 
voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken. 

Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de ondernemer het recht 
om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zou hebben ten 
aanzien van de klant. 

Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de uitvoering 
van hem verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend 



contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en 
zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant. 

Indien er bij de ondernemer op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant 
door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of 
meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de ondernemer zich 
uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, 
dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden 
geleverd.  Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt de ondernemer zich het recht 
voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige 
vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden.  In voorkomend geval is de klant een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd van 25 %, onverminderd het recht van de ondernemer om een hogere 
schade te bewijzen. 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud 

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de 
ondernemer zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de 
volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen.  

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van 
de geleverde goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de goederen 
aan de klant werden geleverd. 

Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de 
klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden 
of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; en zal de klant op de geleverde goederen een teken 
aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de 
ondernemer.  De klant verbindt zich ertoe om de ondernemer onmiddellijk via aangetekend schrijven 
te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd. 

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende 
goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te 
bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de 
sector. 

Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de ondernemer zonder enige 
gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en door de klant daartoe onherroepelijk gemachtigd om de 
geleverde goederen weg te halen bij de klant op kosten van de klant. 

 

 

 

Artikel 15 - Klachtenregeling 

De klant moet onmiddellijk bij levering van de goederen deze nazien. 

Klachten met betrekking tot de door de ondernemer geleverde goederen moeten door de klant steeds 
volledig en duidelijk omschreven gemeld worden binnen de 8 dagen na de levering, zo niet worden de 
geleverde goederen geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant. 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de 
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 



wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst 
en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor 
de geschillenregeling. 

Artikel 16 – Persoonsgegevens 

De klant geeft de toelating aan de ondernemer om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op 
te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. 

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of 
promotiecampagnes in verband met de door de ondernemer aangeboden producten en/of diensten in 
het kader van de contractuele relatie tussen de ondernemer en de klant. 

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.  Indien de klant geen 
commerciële informatie van de ondernemer meer wenst te ontvangen, dient de klant de ondernemer 
daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.  Kosten voor wijzigingen aan de oorspronkelijke gegevens 
van de klant, op zijn verzoek ontstaan, kunnen steeds worden aangerekend aan de klant. 

De klant geeft aan de ondernemer de toelating om beeldmateriaal van de aan de klant geleverde 
goederen te gebruiken voor onder meer algemene informatie, publicatie op de website van de 
ondernemer, publicatie in folders, etc. 

Artikel 17 – Nietigheden 

De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze algemene voorwaarden strekt zich slechts uit 
over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele 
overeenkomst tot gevolg. 

Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.  Uitsluitend territoriaal bevoegd 
om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de 
wet resp. materieelrechtelijk bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent of het Vrederechter van het vierde kanton 
te Gent.  De ondernemer behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren 
om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank. 

  

 


