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Algemene voorwaarden 

1. Definities en algemene bepalingen 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, behoudens 

uitdrukkelijk anders overeengekomen, in de volgende betekenis gebruikt: 

“JDC”: de gebruiker van de algemene voorwaarden: Juliëtte De Cologne BV, met zetel te 

2000 Antwerpen, Bataviastraat 11 bus 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 

Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer 0758.549.403. 

“Onderneming”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een 

economisch doel nastreeft. 

“Consument”: elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsdoelmatige 

doeleinden handelt. 

“Klant”: de Onderneming of de Consument 

1.2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op 

overeenkomsten gesloten tussen JDC en de Onderneming enerzijds en JDC en de 

Consument anderzijds, behalve die bepalingen waar expliciet wordt vermeld dat deze 

enkel van toepassing zijn op de overeenkomsten gesloten tussen JDC en de Onderneming 

of JDC en de Consument. 

1.3. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten 

die worden afgesloten, tenzij de partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijken 

door middel van bijzondere voorwaarden. Bij een eventuele onverenigbaarheid tussen de 

algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden 

primeren. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor 

JDC niet bindend, tenzij JDC zich hiermee voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord 

verklaard heeft. 

1.4. Deze algemene voorwaarden vervangen alle vroegere brieven, verklaringen, 

waarborgen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van deze overeenkomst en/of 

algemene voorwaarden van de Klant. 

1.5. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden 

onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de 

geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden 

niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de 

desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van 

dwingend recht. In dergelijk geval zal de betrokken bepaling door JDC vervangen worden 

door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel 

en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

2. Offerte 

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende dertig (30) 

kalenderdagen, behoudens indien anders vermeld. Partijen kunnen niet aan de offerte 

worden gehouden indien een van de partijen er redelijkerwijze mocht van uitgaan dat de 

offerte of een deel van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een 

offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft op het moment van 

aanvaarding niet meer beschikbaar is.  

2.2. De offertes voor de aanneming van werken zijn steeds opgesteld op basis van de door 

de Klant aan JDC verstrekte gegevens. De Klant staat bijgevolg zelf in voor de juistheid 

en volledigheid van de door of namens hem aan JDC verstrekte gegevens waarop JDC zijn 

offerte baseert. De Klant besteedt steeds de uiterste zorg om de eisen juist en volledig te 
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beschrijven. Zonder voorafgaande inzage van de plannen en/of opmetingen ter plaatse 

worden de door JDC bepaalde prijzen slechts gegeven onder voorbehoud en zijn deze 

vatbaar voor aanpassing.  

2.3. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de te 

leveren materialen en de prijsvormingmethode die voldoende gedetailleerd is om een 

goede beoordeling van de offerte door de Consument mogelijk te maken. 

2.4. De Klant dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze 

niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken. 

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, foto’s, stalen en ontwerpen 

blijven eigendom van JDC, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan 

de Klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de Klant noch door derden. De Klant 

is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en JDC behoudt zich het recht voor 

schadevergoeding te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken 

worden teruggegeven. 

3. Bestelling/overeenkomst 

3.1. De rechtsverhouding tussen JDC en de Klant, wordt beheerst door de laatste offerte, 

onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere 

voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’. 

3.2. De Overeenkomst ontstaat door de ondertekening van de offerte door de Klant. Na 

aanvaarding van de offerte heeft JDC het recht om een voorschotfactuur op te maken.  

3.3. Door de ondertekening van de offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn 

over alle technische aspecten van de aangeboden producten en alle deelcomponenten 

alsook hun impact t.a.v. het gebouw. De Klant erkent de beschrijvingen van de producten 

en de diensten, zoals beschreven in de offerte, ten volle te begrijpen en erkent dat alles 

wat niet expliciet vermeld staat in de offerte ook niet door JDC geleverd of uitgevoerd 

wordt. Op schriftelijke aanvraag kunnen bijkomende technische details aangereikt worden. 

3.4. De bestelling zal uitgevoerd worden zoals beschreven in de laatst ondertekende versie 

van de offerte die alle eventuele oudere versies vervangt. Alle andere documenten, zoals 

plannen van architecten, lastenboeken, etc. zijn niet tegenstelbaar aan JDC. De Klant 

verbindt er zich toe om de nodige technische informatie ten minste 14 werkdagen voor de 

aanvang van de werken te overhandigen aan JDC door de opdrachtgever of zijn 

aangestelden (bv. architect of studiebureau). Bij gebreke hieraan kan JDC niet 

aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding.  

3.5. Bij wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving van de bestelde goederen, zelfs al 

werd deze niet schriftelijk vastgelegd, is de prijs vatbaar voor verrekening. De prijs voor 

de uitvoering van de werken zoals vermeld op de offerte is tevens voor herziening vatbaar 

indien er bijkomende werken dienen te gebeuren dan deze die voorzien werden in de 

offerte, onder meer ten gevolge van een gebrek in de constructie of bouw van het gebouw 

van de Klant of enig ander geval waardoor er een meerkost ontstaat. Elke wijziging zal na 

schriftelijk akkoord van de Klant over de bijkomende werken en de kostprijs via een 

schriftelijk addendum worden vastgelegd. 

4. Uitvoering van de werken 

4.1. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk 

overeengekomen tussen JDC en de Klant. JDC zal zich zoveel mogelijk houden aan 

overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/goederen zo spoedig 

mogelijk leveren na ontvangst en aanvaarding van de bestelling, doch overschrijding van 

de overeengekomen termijn of late levering geeft de Klant geen recht om de ontbinding 

en/of schadevergoeding te vorderen. 
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4.2. Onverminderd enige bepaling van dwingend recht, levert JDC haar prestaties conform 

de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde 

resultaten. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij 

anders overeengekomen. 

4.3. De werf dient door de klant toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering 

van de werken mogelijk te maken. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de Klant. De 

Klant zorgt ervoor dat JDC kan beschikken over de nodige nutsvoorzieningen. 

4.4. De goederen worden op risico van JDC tot op de werf gebracht. De Klant is verplicht 

deze geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige 

ruimte te voorzien zodat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd 

op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Na plaatsing van de 

goederen gaat het risico over op de Klant.  

4.5. De kosten voor levering zijn in de prijs inbegrepen, behoudens indien anders vermeld. 

Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist (bv. een kraan of heftruck), 

voorziet de Klant dat dit bijzonder materiaal aanwezig is met bijhorend personeel. Zo niet 

zal hiervoor een beroep worden gedaan op een gespecialiseerde firma, waarvan de kosten 

ten laste zijn van de Klant. Pallets, containers en andere hulpmiddelen bij het transport 

die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven in elk geval de eigendom van JDC. 

4.6. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de 

wil van JDC om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de Klant hiervan 

binnen de 14 kalenderdagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene 

uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken te 

wijten door de Klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de Klant 

werken, is de Klant een vergoeding verschuldigd. De Klant dient JDC hiervan schriftelijk 

op de hoogte te brengen binnen de 14 kalenderdagen na het voorval. JDC bepaalt zelf 

wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding 

wegens vertraging verschuldigd is. 

4.7. De eigendom van de verkochte, niet-geïncorporeerde goederen zal pas overgedragen 

worden op de Klant na de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als 

tegensprestatie verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen 

prijs en eventuele andere verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst. 

Niettemin zullen de risico’s van het verlies, de vernietiging en de beschadiging van de 

verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de 

verkochte goederen aan hem werden geleverd. 

4.8. De Klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of 

leveringen, die niet tot het werk van JDC behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht 

dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien vertraging in 

de zin van deze bepaling ontstaat, dient de Klant JDC hiervan tijdig in kennis te stellen. 

4.9. JDC mag op het werkterrein van de Klant aanduidingen van zijn naam en bedrijf of 

reclame aanbrengen gedurende de looptijd van de werken. 

4.10. De Klant dient de informatie uit de Overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en 

mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend 

maken. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, foto’s, stalen en 

ontwerpen blijven eigendom van JDC, beschermd door de intellectuele rechten. Bij 

overhandiging aan de Klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de Klant noch door 

derden. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en JDC behoudt zich het 

recht voor schadevergoeding te eisen.  
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5. Prijs en betaling 

5.1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer 

hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de 

vooruitgang der werken. Er kunnen te allen tijde voorschotfacturen opgemaakt worden 

m.b.t. door JDC benodigde materialen. 

5.2. De prijs voor de uitvoering der werken zoals vermeld op de offerte is voor herziening 

vatbaar indien er bijkomende werken dienen te gebeuren dan deze die voorzien werden 

in de offerte, bijvoorbeeld ten gevolge van een gebrek in de constructie of bouw van het 

gebouw van de Klant of enig ander geval waardoor er een meerkost ontstaat. 

Eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk werden voorzien of opgenomen en omschreven in 

de offerte zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen opgenomen worden in een addendum 

dat aan de Klant ter aanvaarding wordt voorgelegd aan de op dat moment geldende 

marktconforme eenheidsprijzen. 

5.3. De prijs vermeld in de offerte van de Consument is gebaseerd op de dan geldende 

materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze 

wijzigingen ondergaan, behoudt JDC zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze 

aan te passen overeenkomstig de hierna volgende formule: 

p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ] 

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. 

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 

kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum 

door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en 

verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de 

werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor 

vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. 

“I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der 

Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is 

ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor 

gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. 

5.4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De technisch aannemer is 

gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de 

Werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens 

artikel $ is opgezegd of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand 

van recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de 

Overeenkomst. 

5.5. Alle facturen zijn te betalen ten laatste veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij 

anders vermeld, volgens de betalingsgegevens vermeld op de factuur. Wanneer de Klant 

niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag dient de factuur per aangetekend 

schrijven te worden betwist binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. De redenen van 

betwisting moeten voldoende gegrond en gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan gemotiveerd 

bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.  

5.6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal vanaf de factuurdatum, van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn 

te berekenen overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van 

betalingsachterstand in commerciële transacties indien de klant de hoedanigheid van 

onderneming/koper heeft op het onbetaalde factuurbedrag of (b) de wettelijke 

interestvoet indien de klant de hoedanigheid van consument/koper heeft op het 

onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is bij niet-tijdige betaling van de factuur van 
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rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 

verschuldigd van 10 %, met een minimum van 50 euro, op het factuurbedrag als 

schadebeding bij niet-betaling op de vervaldag, onverminderd het recht van JDC om een 

hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van grotere geleden schade.   

5.7. Alle bedragen die worden opgenomen in de offerte of de Overeenkomst zijn exclusief 

btw. 

6. Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid 

6.1. De Klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun 

conformiteit en zichtbare gebreken. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder 

ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de Klant ertoe gehouden de goederen te 

weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Iedere klacht m.b.t. de 

geleverde goederen dient ons op straffe van ontvankelijkheid medegedeeld te worden per 

aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na levering, zo niet worden zij geacht 

aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar 

of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen 

van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen 

aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 

6.2. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen 

de 8 kalenderdagen na de uitvoering of levering geen bemerkingen aangetekend werden 

overgemaakt aan JDC, de levering en uitvoering geacht wordt definitief en 

onvoorwaardelijk aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige 

en definitieve oplevering. 

6.3. JDC is uitsluitend aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen 

de wettelijke garantietermijn na oplevering van de werken. Deze gebreken dienen per 

aangetekend schrijven en op gedetailleerde wijze te worden meegedeeld door de Klant 

aan JDC. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend na het verstrijken van deze 

termijn worden niet langer door JDC aanvaard. Deze waarborg wordt verleend op 

voorwaarde dat de Klant de goederen gebruikt heeft als een goed huisvader voor het doel 

waarvoor zij bestemd zijn en dat er geen manipulatie van de goederen door de Klant of 

door een derde heeft plaatsgevonden. 

6.4. Voor zover JDC gehouden is tot het verstrekken van de waarborg vermeld in deze 

algemene voorwaarden, of indien een klacht door JDC gegrond wordt bevonden, zal JDC 

zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, al naargelang het geval, 

ofwel de diensten en/of goederen terugnemen, herstellen, vervangen en/of overgaan tot 

teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme 

gedeelte van de overeenkomst. 

6.5. Indien de aansprakelijkheid van JDC, hetzij contractueel of buitencontractueel, zou 

weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe 

schade met als maximum het geheel der sommen, exclusief BTW, gefactureerd door JDC 

voor de goederen/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zouden 

weerhouden worden, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit bedrog, intentionele fout 

of grove schuld.  

6.6. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of grove schuld, is JDC niet 

aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding voor: (a) de kleine wijzigingen aangebracht 

door de fabrikant inzake constructie, maten, kleur en design t.a.v. datgene in de 

offerte/overeenkomst bepaald (tenzij uit de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken 

dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk 

bestanddeel van de overeenkomst uitmaken), en (b) enige vorm van indirecte, 

immateriële of gevolgschade schade met inbegrip van (doch niet beperkt tot) 
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winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratieve of 

personeelskosten, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. de goederen/diensten 

voor dewelke JDC aansprakelijkheid wordt weerhouden, vorderingen van derden, schade 

aan andere goederen dan deze die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. 

6.7. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden kan JDC 

niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor 

schade ten gevolge van: (a) vorst- of vochtschade, (b) het abnormaal/verkeerd gebruik 

of de verkeerde behandeling van de goederen, materialen en toestellen, onregelmatig 

onderhoud, normale slijtage, schade ten gevolge van het (de)monteren van de geleverde 

goederen indien dit gedaan werd door anderen dan JDC (c) de schade veroorzaakt door 

overmacht, fout van de klant of een derde (d) de toevoeging en het gebruik van 

bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de 

leverancier is, (e) gebreken in grondstoffen, materialen en producten en/of ten gevolge 

van een bepaalde verwerking/bewerking/aanwending van het voormelde, opgelegd door 

de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van JDC en 

(f) het moduleren/bewerken van de geleverde goederen indien dit gebeurd is met 

elementen die niet door JDC werden geïnstalleerd of geleverd. 

7. Einde van de overeenkomst 

7.1. De Klant heeft enkel het recht om zijn overeenkomst met JDC te beëindigen in geval 

van zware fout in hoofde van JDC, met dien verstande dat de Klant JDC uiterlijk 8 

kalenderdagen na de ontdekking van de zware fout van de ontbinding in kennis dient te 

stellen én JDC, ondanks de schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft waarbij een 

termijn van 8 kalenderdagen in acht wordt genomen ingaande vanaf de voormelde 

kennisgeving. In voorkomend geval van beëindiging is de Klant een vergoeding 

verschuldigd gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties. 

7.2. JDC heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke 

ingang, zonder rechtelijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 

betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (a) indien de 

klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van minstens 8 

kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) 

nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, (b) bij 

staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant, (c) bij 

vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant, (d) indien de klant weigert om 

een voorafgaande betaling (voorschot) te verrichten en (e) in geval van een situatie van 

overmacht in hoofde van de klant die een duur van 3 maanden overschrijdt. Ingeval van 

ontbinding behoudt JDC zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor 

de kosten, rente en schade die JDC heeft geleden en worden alle vorderingen van JDC op 

de klant onmiddellijk opeisbaar. 

7.3. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, geeft de Klant aan JDC 

de toestemming om zijn inrichting tijdens de werkuren te betreden teneinde haar 

gereedschap en toebehoren weg te nemen en dit niettegenstaande het bestaan van 

betwisting tussen JDC en de klant. 

8. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen 

8.1. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de Klant, zal deze een vergoeding 

verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte 

materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de 

overeengekomen prijs. 

8.2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt JDC zich het recht voor de 

uitvoering van het nog uit te voeren werk te schorsen tot de factuur werd betaald, zonder 



7 

 

voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd 

zijn door JDC. JDC bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat 

hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer JDC door deze 

schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de Klant deze dienen 

te vergoeden. Desgevallend kan JDC het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. 

In dat geval is de Klant de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in randnummer 8.1. 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals 

alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door 

het Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluiten de rechtbanken gelegen te 

Antwerpen bevoegd. 

 

 

 

 

 

 


