ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN DEGRAEUWE RENTING
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen de
Degraeuwe BVBA (hierna genoemd: “Degraeuwe Renting”), KBO nr. 0717.604.812 met maatschappelijke zetel
gelegen te 9111 Belsele, Lokerse Baan 41, en de klant m.b.t. het in huur geven van goederen aan de klant. De klant
verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden
geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht
of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor
alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene
voorwaarden kan alleen mits schriftelijke en uitdrukkelijke worden overeenkomst.
1.2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing
van zijn eigen algemene voorwaarden.
1.3. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van
alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met
dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of
strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien de klant een consument is dan dient bij een nietige
clausule in onderling overleg voorzien te worden in een evenwichtige clausule. Indien dergelijk beding niet in
onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule
te vervangen met rechtsgeldige clausule.
1.4. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Degraeuwe Renting houdt nooit een
afstand van recht in.
Artikel 2. Aanbod, bestelling en prijzen
2.1. Ieder voorstel wordt door Degraeuwe Renting vrijblijvend gedaan en is dus geen bindend aanbod. Een
overeenkomst komt immers slechts tot stand indien en voor zover Degraeuwe Renting een orderbevestiging heeft
gedaan dan wel een huurcontract met de klant heeft gesloten. Degraeuwe Renting behoudt zich het recht voor om
een voorschot te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door
Degraeuwe Renting, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden
geschorst.
2.2. De offertes van Degraeuwe Renting zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte
gegevens. De klant dient alle informatie te verstrekken aan Degraeuwe Renting die noodzakelijk is om de opdracht
doeltreffende te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend
bij de klant. Degraeuwe Renting is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die
door de klant worden verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Degraeuwe Renting verstrekte
adviezen niet bindend.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen aangeduid in euro en zijn de prijzen
exclusief BTW. Ten aanzien van consumenten worden de prijzen steeds inclusief BTW vermeld. De vermelde
prijzen zijn de door de klant te betalen totale prijs of het totale tarief exclusief eventuele leverings- en ophaalkost,
brandstofkosten en eventuele smeermiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De prijs dekt niet de
eventuele bijkomende bestellingen omtrent dewelke Degraeuwe Renting en de klant naderhand overeenkomen.
Bijkomende bestellingen geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand
schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze bestellingen bewijst de opdracht, alsmede het
akkoord hiermee.

2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de huurprijs berekend per dag en geldt deze voor een
gebruik van maximum 8 draaiuren per dag (voor meer draaiuren geldt een toeslag). De huurprijs wordt afgerekend
op het einde van de huur, tenzij de huur werd gesloten voor langer dan een week. In laatst vermeld geval heeft
Degraeuwe Renting het recht om per week betaling te eisen van de reeds verschuldigde huur.
2.5. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden
ontleend.
2.6. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de gehuurde goederen,
met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden
worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant. Onder geen beding verschaft de toepassing van nieuwe
belastingen, taksen of heffingen het recht aan de klant om de overeenkomst op te zeggen.
2.7. Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die,
geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en
verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen
de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid
tot betalen van de oorspronkelijke besteller.
2.8. Alle prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig worden verhoogd ingeval van onder meer en dus niet-limitatief:
een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen / loonkosten met meer dan 10%, wijziging van vrachttarieven, inen uitvoerrechten of andere heffingen en / of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en
wisselkoersen.
Artikel 3. Facturatie en betaling
3.1. De facturen van Degraeuwe Renting zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld
op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Degraeuwe Renting betaalbaar uiterlijk
30 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.
3.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten
belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 50,00 €), onverminderd het recht
van Degraeuwe Renting om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
3.3. Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen
schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval
behoudt Degraeuwe Renting zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te
schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.
3.4. Betalingen die de klant aan Degraeuwe Renting verricht, worden eerst aangerekend op de oudste onbetaalde
vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de interesten, daarna op de kosten en pas in laatste
instantie op de hoofdsom.
3.5. Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van Degraeuwe
Renting daartoe aanleiding geeft, is Degraeuwe Rentinggerechtigd om voor nog uit te voeren leveringen een integrale
voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of
gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van Degraeuwe
Renting in te gaan, behoudt Degraeuwe Renting zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en
zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding
van 30% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. Degraeuwe Renting behoudt zich daarbij evenwel het recht

voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat, wegens hogeren, werkelijk geleden
schade.
3.6. De klant verleent Degraeuwe Renting een pand op al zijn roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke
roerende goederen. Het pand verleent Degraeuwe Renting het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers
van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die goederen van de klant. Het pand strekt
zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die
de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen
van Degraeuwe Renting voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom
en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daaraan
verbonden. De klant staat Degraeuwe Renting toe om te kiezen op welke wijze de onder het pand bezwaarde
goederen te gelde kunnen worden gemaakt, door onderhandse verkoop, openbare verkoop of toe-eigening van het
goed. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant Degraeuwe Renting om de nodige
inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.
3.7. Indien Degraeuwe Renting bij wanprestaties van de klant goederen van laatstgenoemde onder zich houdt, dan
staat de klant stilzwijgend een verruimd retentierecht toe aan Degraeuwe Renting over die goederen, hetgeen de
bevoegdheid verleent aan Degraeuwe Renting om die goederen te verkopen zonder voorafgaande toestemming van
de Rechtbank, en de opbrengst te compenseren met de geleden schade.
Artikel 4. Huurperiode
4.1. De huurtermijn vangt aan op het tijdstip aangegeven in de orderbevestiging. Degraeuwe Renting heeft het recht
de aanvang van de huurtermijn uit te stellen voor maximaal 5 werkdagen, zonder dat enige schadevergoeding
verschuldigd is. Na het verstrijken van deze termijn, heeft de klant het recht om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang eenzijdig te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
4.2. De huur wordt beëindigd op de vervaldag, zonder dat de klant zich zal kunnen beroepen op stilzwijgende
verlenging. De klant dient de verhuurder minstens 48 uur op voorhand te verwittigen van de juiste plaats en uur
waarop de goederen terug gegeven worden in het geval Degraeuwe Renting gehouden is om ze op te halen volgens
de overeenkomst.
Artikel 5. Levering
5.1. Degraeuwe Renting levert de bestelde goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden bepaald in de
bevestiging van de bestelling. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Degraeuwe Renting in
acht zullen worden genomen, zijn zij slechts indicatief. Slechts na overschrijding van de volgens artikel 4.1. gestelde
termijn is de klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Degraeuwe Renting is echter in geen geval tot enige
schadevergoeding gehouden, tenzij de klant een consument is, in welk geval de klant gerechtigd is op een
schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, indien Degraeuwe Renting na de aangetekende
ingebrekestelling, binnen een periode van 2 weken, niet levert. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van
toepassing op de overeenkomst tussen Degraeuwe Renting en de klant.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de kosten van de aflevering en ophaling niet in de prijs
inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist, zal hiervoor indien nodig een beroep op
een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn steeds enkel en alleen ten laste van de klant.
5.3. Naargelang de goederen worden opgehaald op de zetel van Degraeuwe Renting of bij aflevering op een andere
locatie, worden de goederen geacht te zijn geleverd en het risico te zijn overgegaan respectievelijk op het ogenblik
van de feitelijke bezitsverschaffing of wanneer de goederen op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
5.4. De klant verklaart beschikbaar te zijn om de bestelde goederen op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder
onnodige vertraging op elk door Degraeuwe Renting bepaald moment. Wanneer de klant niet beschikbaar is voor

ontvangst of afhalen, wordt een kennisgeving aan het leveringsadres achterlaten met daarop de nodige instructies
voor een tweede leveringspoging of het afhalen, dit alles onverminderd de verschuldigdheid van de reeds gemaakte
transportkosten, opslagkosten en verschuldigde huur, die inmiddels een aanvang heeft genomen.
5.5. Alle gebreken of beschadigingen aan de gehuurde goederen dienen op straffe van verval te worden vermeld op
de leveringsbon uiterlijk bij de levering, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden te zijn aanvaard en zich in
goede staat van werking te bevinden.
5.6. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Degraeuwe Renting niet geacht kennis te
hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de goederen zal maken en
kan Degraeuwe Renting hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor
het specifieke gebruik dat hij van de goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
5.7. Degraeuwe Renting behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke
uitvoeringen uitmaken. De gedeeltelijke levering van de opdracht kan in geen geval de weigering tot betaling van de
geleverde goederen rechtvaardigen.
Artikel 6. Retournering
6.1. De goederen worden teruggeven op de overeengekomen plaats en tijdstip. De goederen worden n.a.v. het
retourneren bij de in ontvangst name of binnen de 3 werkdagen na teruggave nagekeken op de zetel van Degraeuwe
Renting. De in ontvangst name van de goederen zonder voorbehoud geldt niet als stilzwijgende of impliciete
aanvaarding. Voor zover de klant aanwezig wenst te zijn bij het nazicht, dient hij zijn wil hiertoe schriftelijk kenbaar
te maken uiterlijk bij de teruggave. De klant zal desgevallend 24 uur vooraf per fax of per e-mail worden ingelicht
van de datum en het uur waarop de controle zal plaatsvinden. Voor zover de klant hierop niet aanwezig is of wenst
te zijn, worden de vaststellingen geacht op tegenspraak te zijn verricht.
6.2. De goederen moeten worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevonden bij de levering. De klant draagt
de bewijslast dat de goederen in dezelfde staat worden teruggeven als deze waarin ze zich bevonden ten tijde van de
levering.
6.3. Indien bij het nazicht schade wordt vastgesteld, zal de klant schriftelijk hiervan in kennis worden gesteld met
opgave van de kost van de herstelling. De klant beschikt over een termijn van 8 dagen om per aangetekend een
(tegen)expertise aan te vragen met oog op schadebegroting, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt in te stemmen
met het schadebedrag. De expertise zal worden uitgevoerd door een in gemeenschappelijk overleg of door de
bevoegde rechtbank aangeduide expert. De kosten worden voorgeschoten door de klant en vallen ten laste van hem,
tenzij alsnog wordt aangetoond dat de oorzaak van de schade niet aan hem kan worden toegerekend.
6.4. Indien de goederen niet worden teruggegeven op het overeengekomen tijdstip is bovenop de huurprijs van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van € 500 per dag
vertraging, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe aanleiding bestaat
Artikel 7. Verplichtingen van de huurder
7.1. De gehuurde goederen dienen te worden gebruikt overeenkomstig de professionele normen en de gebruikelijke
instructies. De klant, diens personeel, hulpersoon of aangestelden die in opdracht van de klant en / of onder zijn
verantwoordelijkheid het gehuurde goed bedienen, dienen bekend te zijn met het gebruik van het goed en dienen te
beschikken over de vereiste diploma’s, certificaten, rijbewijzen, en dergelijke meer. Het bedienend personeel werkt
onder de verantwoordelijkheid van de klant.
7.2. De klant is verplicht alles lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde
goederen te betalen. Indien van toepassing, dient de klant op zijn kosten ervoor te zorgen dat hij beschikt over alle
nodige vergunningen en goedkeuringen.

7.3. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van de gehuurde goederen tegen
diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het gebruik van sloten, afsluitingen, opbergen en buiten het zicht
houden van de gehuurde goederen.
7.4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is het verboden de gehuurde goederen onder te verhuren of
aan derden ter beschikking te stellen, zelfs kosteloos
7.5. Degraeuwe Renting heeft het recht te allen tijde de gehuurde goederen te komen inspecteren, te dien einde is de
klant verplicht de plaats mede te delen waar de goederen staan opgesteld.
7.6. Herstellingen aan het gehuurde goed mogen slechts gebeuren door personeel van Degraeuwe Renting, of een
door hem erkende hersteller. Het tijds- en gebruiksverlies ten gevolge van deze herstellingen verleent de klant geen
recht op prijsvermindering of schadevergoeding.
7.7. De goederen dienen na afloop van de huurperiode schoon en volgetankt door de klant te worden terug bezorgd.
Eventuele extra werkzaamheden die daarna nog door Degraeuwe Renting verricht moeten worden opdat de
goederen opnieuw in huur kunnen gegeven worden, worden aan de klant in rekening gebracht.
7.8. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Degraeuwe Renting. Ingeval van beslag, zal de klant
onmiddellijk de beslaglegger in kennis stellen van het eigendomsrecht van Degraeuwe Renting alsmede aan
Degraeuwe Renting melding maken van het beslag.
7.9. De klant zal Degraeuwe Renting integraal vrijwaren voor elke vordering die door derden wordt ingesteld met
betrekking tot of ten gevolge van het gebruik van het gehuurde goed.
Artikel 8. Schade, verlies en diefstal
8.1. Schade, verlies of diefstal van het gehuurde goed, moeten binnen de 24 uur na het schadegeval worden gemeld.
De klant is aansprakelijk voor elke schade, verlies, diefstal van het gehuurde goed, ongeacht door wie deze werd
veroorzaakt en zelfs ingeval van overmacht.
8.2. Ingeval van schade, verlies of diefstal van het gehuurde goed is de klant verplicht binnen de maand tot
vergoeding over te gaan alsmede een vergoeding te betalen gelijk aan de huurderving totdat het gehuurde goed werd
hersteld of vervangen. Behoudens andersluidende afspraak, verbindt de klant zich ertoe een verzekering af te sluiten,
waarbij Degraeuwe Renting wordt aangeduid als derde begunstigde, ter dekking van elke schade, verlies of diefstal
van de gehuurde goederen. Op verzoek van Degraeuwe Renting is de klant gebonden om binnen de 2 dagen een
bewijs van deze verzekering voor te leggen.
Artikel 9. Huurwaarborg
9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, zal de klant ter garantie van de goede naleving van zijn verplichtingen aan
Degraeuwe Renting een waarborg betalen, uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, en zonder welke betaling aan
de klant geen aanspraken verschaft. Zij geeft nooit recht op intresten.
9.2. De huurwaarborg mag nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de klant worden
teruggegeven ten vroegste drie werkdagen na de in ontvangstname van de goederen door Degraeuwe Renting en ten
vroegste eens gebleken is dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de goederen geen gebreken/schade
vertonen, zelfs wanneer deze termijn de drie werkdagen overschrijdt.
Artikel 10. Ontbinding
10.1. Onverminderd het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, heeft Degraeuwe Renting het
recht de huur van rechtswege, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, en zonder ingebrekestelling te
ontbinden indien de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt. In voormeld geval is de klant tevens een

schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van de totale huurprijs, onverminderd recht van Degraeuwe Renting
een hogere schadevergoeding te vorderen zo hiertoe aanleiding bestaat.
10.2. De huur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden bij faillissement van
de klant, het aanvragen door de klant van een regeling ter bescherming tegen zijn schuldeiseres en de beslissing tot in
vereffeningstelling.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Degraeuwe Renting is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou
voortvloeien uit de gehuurde goederen en/of het gebruik ervan.
11.2. Indien in afwijking van artikel 11.1 de aansprakelijkheid van Degraeuwe Renting in rechte zou komen vast te
staan wordt de aansprakelijkheid van Degraeuwe Renting beperkt tot directe en materiële schade, met uitsluiting van
o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of
vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van Degraeuwe Renting zal in ieder geval beperkt zijn tot
terugbetaling van het gefactureerde bedrag of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 12. Overmacht
12.1. Degraeuwe Renting is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis/
schadeloosstelling in geval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil
van partijen, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te
voorzien. Degraeuwe Renting is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de vreemde
oorzaak te bewijzen.
12.2. Degraeuwe Renting verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de
gevolgen van de overmachtssituatie voor de klant te beperken. Indien Degraeuwe Renting bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan
Degraeuwe Renting het reeds gehuurde deel apart factureren, dan wel het te leverbare deel leveren en factureren.
Artikel 13. Toepasselijk recht & forumkeuze
13.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Degraeuwe Renting en de klant, worden
uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent die overeenkomsten, alsmede alle andere verbintenissen die hieruit
voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de
rechtbanken van het gerechtelijk ressort Gent, afdeling Dendermonde en het gerechtelijk arrondissement OostVlaanderen, afdeling Dendermonde.

