
ALGEMENE COMMERCIËLE VOORWAARDEN [naam vennootschap]  - geldig vanaf [xxx] 
 

Artikel 1 - Algemeen 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
iedere aanbieding, offerte, of overeenkomst (hierna: de 
“Overeenkomst”) tussen [naam vennootschap], gevestigd te [xxx] en 
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het 
nummer [xxx] (hierna de “Leverancier”) en de Klant, met uitsluiting 
van eventuele voorwaarden, van welke aard ook, van de Klant.  
 
De Klant aanvaardt dat de voorwaarden van de Leverancier voorrang 
genieten boven andersluidende bepalingen van de Klant, ongeacht 
het tijdstip waarop de Klant zijn eigen voorwaarden heeft 
meegedeeld of aangehecht.  
 
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden de 
Leverancier slechts, voor zover zij door de Leverancier schriftelijk 
werden bevestigd.  
 
1.3 De Leverancier en de Klant verklaren door ondertekening 
van de Overeenkomst dat de wettelijke bepalingen inzake 
aanneming van toepassing zijn. In zoverre de wettelijke bepalingen 
inzake aanneming geen toepassing kunnen vinden, worden 
ondergeschikt de wettelijke bepalingen inzake koop toegepast.  
 
 
Artikel 2 - Offerte 
 
2.1 Elke offerte van de Leverancier is geheel vrijblijvend en 
bindt hem niet. Orders van de Klant evenmin. De Overeenkomst 
tussen de Klant en de Leverancier komt pas tot stand nadat de de 
Leverancier de orderbevestiging schriftelijk bevestigt.  
 
 
2.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen 
alsmede (mondelinge) toezeggingen van vertegenwoordigers, 
monteurs of andere adviseurs zijn slechts bindend ten aanzien van 
de Leverancier, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de 
Leverancier.  
 
2.3 De inhoud van folders, promotiematerialen, websites en 
dergelijke binden de Leverancier niet, tenzij daar in de Overeenkomst 
of orderbevestiging uitdrukkelijk naar is verwezen. 
 
2.4 De Klant bezorgt de Leverancier alle informatie 
(tekeningen, afmetingen en dergelijke meer) die hij nodig heeft voor 
de uitvoering van de Overeenkomst.  
 
2.5 De offerteprijzen van de Leverancier zijn gebaseerd op de 
onder artikel 8 vermelde Installatievoorwaarden en volgens de 
standaardwerkwijze en eigen planning van de Leverancier. 
Afwijkingen hiervan zijn bespreekbaar tegen een meerprijs. 
 
2.6 Meerwerken zitten niet in de prijs inbegrepen, zij worden in 
regie aangerekend aan het geïndexeerd bruto uurloon van de 
Leverancier. Op de peildatum van [xxx] bedraagt dat bruto-tarief [xxx] 
euro / uur). In afwijking van artikel 1793 BW kunnen meerwerken met 
alle middelen van recht worden bewezen. 
 
 
Artikel 3 – Tekenwerk en plannen  
 
3.1 Voor de [xxx] zwembaden zijn 
standaardproducttekeningen beschikbaar. Extra tekeningen, 
aangepast aan de wensen van de Klant, zijn niet in de offerteprijs 
inbegrepen en worden apart aangerekend.  
 
3.2 Voor de bouwkundige zwambaden zijn geen 
standaardproducttekeningen beschikbaar, voor dit type van 
zwembaden zal de Klant de afmetingen aan de Leverancier 
bezorgen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen in 
tekeningen/plannen die zij aan de Klant bezorgt.  
 
3.3 De Klant is ertoe gehouden om de correcte weergave van 
de afmetingen op de bestelbon te verifiëren. Als de Klant binnen de 
8 dagen na ontvangst van de tekeningen/plannen geen opmerkingen 

formuleert, volgt daaruit de onherroepelijk goedkeuring van die 
tekeningen door de Klant.   
 
Artikel 4 - Prijs 
 
4.1 Alle door Leverancier genoemde prijzen zijn in euro, en 
inclusief BTW.  
 
4.2 De prijs is inclusief vervoerskosten, verpakking, 
emballages, eventuele kosten van verzekering en andere vormen 
van belastingen en/of heffingen.  
 
4.3 Indien na de schriftelijke orderbevestiging bepaalde 
kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, 
onderdelen, hulpmiddelen, grondstoffen, lonen, sociale en 
overheidslasten, valutakoersen en/of andere factoren, worden 
verhoogd voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft de 
Leverancier het recht de verhoging aan de Klant door te rekenen bij 
wijze van partijbeslissing. 
 
Artikel 5 - Levering 
 
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de in de 
Overeenkomst genoemde levertermijnen slechts aangeven bij wijze 
van inlichting. Een laattijdige levering kan nooit aanleiding geven tot 
beëindiging (incl. ontbinding) van de Overeenkomst of tot enige 
schadevergoeding voor de Klant. 
 
5.2 De verwachtte levertermijn kan slechts ingaan nadat de 
Klant al de gevraagde technische details (onder andere, maar niet 
exclusief, afmetingen, tekeningen, edm.) aan de Leverancier heeft 
bezorgd.  
 
In geval de Leverancier eerst opmetingen (bv. in het geval van 
poorten) moet uitvoeren alvorens zij kan bestellen, start de 
verwachtte levertermijn pas na de definitieve opmeting. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Klant om de Leverancier tijdig te 
informeren wanneer een definitieve maatopname mogelijk is. 
 
5.3 In geval van vertraging of gebreken in de levering van de 
bestelde goederen, kan de Klant zich niet op kosten van de 
Leverancier elders bevoorraden.  
 
5.4 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op 
de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht. Het risico 
gaat over van de Leverancier naar de Klant vanaf het moment dat de 
goederen bij de Klant worden afgeleverd, zonder dat zij geïnstalleerd 
moeten zijn. 
 
5.5 Indien levering van een besteld Goed onmogelijk blijkt te 
zijn, zal de Leverancier zich inspannen om een vervangend artikel 
beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de 
eventuele meer- of minderprijs informeert de Leverancier de Klant op 
duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de Klant niet in met levering 
van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de 
Overeenkomst te ontbinden.  
 
Artikel 6 – Uitvoeringstermijn  
 
6.1 De Leverancier bepaalt naar eigen inzicht, op grond van 
zijn eigen ervaring en op basis van zijn planning, de aanvangsdatum 
en duurtijd van de werkzaamheden (hierna: “Uitvoeringstermijn”).  
 
6.2  De Leverancier behoudt zich het recht voor om de 
opgegeven Uitvoeringstermijn of -data op te schuiven, te verlengen 
of te verkorten i.f.v. de reële werfcriteria of een wijziging in de 
planning, zonder dat dit voor de Klant het recht geeft op een 
schadevergoeding of prijsherziening.   
 
6.3 De Uitvoeringstermijn wordt bepaald rekening houdend 
met de uitvoering van de Werkzaamheden op aanéénsluitende volle 
werkdagen.  
 
Indien de werfomstandigheden niet toelaten dat de Leverancier zijn 
Werkzaamheden alzo kan uitvoeren, worden de meeruren en extra 
verplaatsingen die daaruit voortvloeien in regie aan de Klant 
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aangerekend aan het geïndexeerd bruto uurloon van de Leverancier. 
Op de peildatum van [xxx] bedraagt dat bruto-uurloon [xxx] euro). Dit 
onverminderd een transportkost [xxx] euro (enkele rit) en de 
mogelijkheid van de Leverancier om de werkelijke kosten door te 
rekenen.   
 
6.4 De vooropgestelde duur van de Werkzaamheden is louter 
indicatief en bindt de Leverancier niet. De overschrijding van de duur 
van de Werkzaamheden geeft de Klant niet het recht de 
Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden lasten de Leverancier. 
Evenmin is de Klant ingevolge vertraging gerechtigd op een 
schadevergoeding.  
 
6.6 Slechte weeromstandigheden (bv. veel neerslag, wind of 
vrieskoude) en andere situaties zoals [aanvullen] kunnen de 
geschatte duur verlengen, zonder de Klant hierdoor gerechtigd is op 
een schadevergoeding.  
 
 
Artikel 7 – Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de 
klant  
 
7.1  De Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, en 
andere toelatingen die noodzakelijk zijn om de Werkzaamheden uit 
te voeren tijdig verkregen zijn. De Leverancier is niet aansprakelijk 
voor ontbrekende of onvolledige vergunningen.  
 
7.2  De Klant treft zelf maatregelen ter voorkoming van schade 
aan goederen en/of gebouwen die zich op de Werf bevinden. De 
Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om te verlangen 
dat de Klant hiervoor een verzekering afsluit.  
 
7.3  De Klant zorgt ervoor dat de Leverancier zijn 
werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan 
verrichten en dat hij zijn Werkzaamheden ongestoord kan 
uitoefenen.  
 
7.4 De Klant is verplicht de Werkzaamheden dadelijk na hun 
uitvoering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en overige 
afwijkingen van hetgeen is overeengekomen. Eventuele 
opmerkingen moeten op de opleverbon worden vermeld. Het gebrek 
aan opmerkingen of het ondertekenen van de opleverbon zonder 
enig voorbehoud brengt een definitieve oplevering met zich mee 
zoals omschreven in artikel 10.  
 
7.5  De Klant is verplicht alle beletselen weg te nemen, 
alsmede Leverancier in te lichten omtrent alle omstandigheden welke 
tot gevolg kunnen hebben dat de Leverancier niet in staat zou 
kunnen zijn de werkzaamheden te verrichten zoals 
overeengekomen, hierin niet limitatief inbegrepen de samenstelling 
van de grondlaag of vervuilde grond.  
 
Indien door Klant aangeleverde informatie op enigerlei wijze niet 
correct blijkt te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet 
maken, zijn de kosten voor rekening van Klant. 
 
7.6  Onderstaande werkzaamheden zijn nooit inbegrepen in 
de installatieopdracht van de Leverancier.  
§ Hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, 

schilders-, behangers-, herstel of ander bouwkundig werk;  
§ de afvoer van materialen, bouwstoffen of afval [na te kijken en 

eventueel aan te passen] 
§ groenwerkzaamheden, heraanleg gazon 
§ Het afvoeren van de grond die wordt uitgegraven 
§ [aan te vullen indien nodig] 

 
Het is aan de Klant om zelf op eigen kosten in het voorgaande te 
voorzien.  
 
 
7.7 [Nakijken of dit van toepassing is]  Indien noodzakelijk, zal 
de Klant op zijn kosten een graafmachine voorzien.  
 
De Klant maakt zich sterk dat het materiaal en het personeel dat zij 
ter beschikking stelt aan de Leverancier, voldoet aan alle wettelijke 
vereisten en dat deze naar behoren zijn verzekerd.  

 
De Klant zal de Leverancier integraal vrijwaren voor elke gebeurlijke 
vordering die volgt uit de terbeschikkingstelling en het gebruik van de 
ter beschikking gestelde goederen door de Leverancier.  
 
7.8 De Klant is tot aan de installatie verantwoordelijk voor de 
bewaring van de te installeren goederen. De geleverde goederen 
moeten veilig en droog worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte 
op de Werf en nabij de installatieplaats. Bij zoekraken en/of 
beschadigingen van de goederen, zullen de kosten van de nieuw te 
bestellen goederen aan de Klant worden doorgerekend.  
 
Artikel 8 – Intstallatie- en herstelvoorwaarden  
 
8.1 De Werkzaamheden geschieden onder leiding van de 
Leverancier en uitsluitend volgens zijn aanwijzingen/instructies. De 
Leverancier mag de Werkzaamheden uitvoeren met eigen zelf 
gekozen personeel, dan wel met zelf gekozen onderaannemers. 
 
8.2 Voor aanvang van, en tijdens de Uitvoering van de 
Werkzaamheden moet op de Werf aanwezig zijn:  
- [xxx] 
- een bouwstroomvoorziening van 3x 400 Volt + N / 20A en 

230 Volt binnen een straal van 50m van de 
installatieplaats, bij gebreke waaraan: 

• [xxx] niet mogelijk is; 
 
8.3 De geleverde goederen mogen op moment van de 
werkzaamheden niet gebruikt worden. De installatieplaats kan 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook niet gebruikt 
worden als doorgang.  
 
8.4 Indien de Klant haar verplichtingen uit de voorgaande 
artikelen niet is nagekomen en de Leverancier als gevolg daarvan 
opnieuw naar de Werf moet komen om zijn Werkzaamheden af te 
werken, wordt aan de Klant een forfaitair bedrag / uur aangerekend, 
gelijk aan het (geïndexeerd) bruto uurloon van de Leverancier zoals 
vermeld in artikel 6.3.   
 
Artikel 9 – Risico overdracht en Eigendomsvoorbehoud 
 
9.1 De levering geschiedt overeenkomstig artikel 5.4.  
 
9.2 De geleverde goederen blijven, zelfs bij de verwerking of 
incorporatie, eigendom van de Leverancier tot alle vorderingen van 
de Leverancier op de klant werden voldaan en dit zowel in hoofdsom, 
intresten als kosten.  
 
Ingeval de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet voldoet, 
heeft de Leverancier het recht de Overeenkomst van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk ontbinden. De Klant is 
alsdan verplicht tot teruggave van de geleverde goederen binnen de 
48 uur na het schriftelijk verzoek daartoe door de Leverancier. Bij 
gebreke aan vrijwillige afgifte mag de Leverancier de geleverde 
goederen terug (doen) ophalen en de kosten daarvan verhalen op de 
Klant. Dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor de reële 
schade.  
 
Artikel 10 – Oplevering 
 
10.1 De betaling van de factuur, de volledige of gedeeltelijke 
inbezitneming of ingebruikname van de werkzaamheden of de 
ondertekening van de Opleverbon, door de Klant zonder enig 
voorbehoud, wordt beschouwd als aanvaarding van de 
werkzaamheden en wordt gelijkgesteld met de definitieve oplevering.  
 
10.2 De Klant is verplicht de geleverde en geïnstalleerde 
goederen dadelijk na aflevering en montage te controleren op 
hoeveelheid, kwaliteit en overige afwijkingen van hetgeen is 
overeengekomen. Bij gebreke aan enige schriftelijke bezwaren 
binnen de 8 dagen na levering en gebeurlijk montage, worden alle 
eventuele zichtbare gebreken geacht te zijn aanvaard door de Klant.  
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Artikel 11 - Betaling 
 
11.1 Bij het afsluiten van de Overeenkomst wordt er aan de 
Klant een voorschot aangerekend ten bedrage van 40 % van de 
totale prijs. Zolang het voorschot niet betaald is heeft de Leverancier 
het recht de werken en/of leveringen op te schorten. 
 
Bij de uitvoering van de werken [specifiëren] wordt een volgende 
schijf van 40% betaald door de Klant aan de Leverancier.  
 
De resterende 20% van de totale prijs wordt door de Klant betaalt op 
het ogenblik van de oplevering zoals gedefinieerd onder artikel 10.1.  
 
11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen 
te betalen vóór de vervaldatum vermeld op de factuur.  
 
11.3 Bij niet tijdige betaling wordt het verschuldigde 
factuurbedrag, zonder ingebrekestelling en zonder de noodzaak aan 
rechterlijke tussenkomst, verhoogd met de wettelijke intresten en een 
schadebeding van 10% van de totale prijs.   
 
Artikel 12 – Garantie 
 
12.1 De niet conformiteit van de levering en de zichtbare 
gebreken dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering bij 
aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de Leverancier, 
bij gebreke waarvan de Klant de goederen wordt geacht te hebben 
aanvaard en elk recht op vergoeding verliest. 
 
12.2 De Leverancier verbindt er zich toe verborgen gebreken, 
die niet het gevolg zijn van overmacht, van foutieve tussenkomst van 
de Klant of van derden, te verhelpen door het leveren van 
vervangingsonderdelen of door herstelling van de geleverde 
goederen, doch dit slechts voor vorderingen ingesteld binnen de 
wettelijk voorziene garantietermijn.  
 
12.3 Gebreken die tot uiting komen na de levering worden tot 
bewijs van het tegendeel door de Klant, vermoed niet te hebben 
bestaan op het ogenblik van de levering en worden vermoed een 
gevolg te zijn van een verkeerd gebruik / manipulatie door de Klant.  
 
12.4 Het niet opvolgen van de handleiding en het niet deugdig 
en regelmatig onderhouden van de geleverde goederen leidt tot het 
verlies van garantie.  
 
12.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de 
Leverancier niet geacht kennis te hebben van het concrete (van het 
gewoonlijk afwijkende toepassing) gebruik dat de Klant van de 
geleverde goederen zal maken. Enkel de Klant is verantwoordelijk 
voor het specifieke gebruik dat hij van de geleverde goederen maakt.  
 
Indien gewenst zal Leverancier de Klant adviseren ten aanzien van 
toepassing en/of behandeling van de geleverde goederen waarbij de 
Leverancier geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. 
 
Artikel 13 – Reclamaties 
 
13.1 Reclamaties, van welke aard dan ook, schorten de 
betalingsverplichting van de Klant niet op.  
 
13.2 Reclamaties tegen facturen moeten schriftelijk per 
aangetekende brief bij de Leverancier aangeleverd zijn binnen 8 
kalenderdagen na het ontstaan van de oorzaak van de klacht. Na het 
verstrijken van deze termijn verlies de Klant haar vorderingsrecht ter 
zake.  
 
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
14.1 De Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade, 
ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken 
of uitgevoerde werkzaamheden indien en voor zover die schade is 
veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet of 
grove schuld door derden die de Leverancier heeft beopdracht met 
uitvoering. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van 

Leverancier voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de 
Overeenkomst, uitgesloten.  
 
14.2  Aansprakelijkheid van de Leverancier voor gevolg- of 
indirecte schade is steeds uitgesloten.  
 
14.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor welke kosten, 
schade en/of interesten ook die het gevolg zijn van daden of 
nalatigheden van personen in haar dienst of van haar aangestelden 
en/of personen in hun dienst. 
 
14.4  De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die het 
gevolg is van het niet voldoen van door de Leverancier geleverde 
goederen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde 
eisen inzake van (het gebruik van) deze goederen.  
 
14.5  Als de Leverancier gehouden is tot betaling van een 
schadevergoeding is die beperkt tot hetzij, de minwaarde van het 
goed ingevolge het gebrek, zonder dat die hoger kan zijn dan de 
factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij, of maximaal het 
bedrag van de vrijstelling dat de Leverancier aan haar verzekeraar 
verschuldigd is in geval van dekking onder haar verzekeringspolis en 
tot maximaal [xxx] euro bij gebreke aan verzekeringsdekking.  
 
14.6 Onverminderd artikel 13.2, vervalt iedere aanspraak op 
schadevergoeding van de Klant jegens de Leverancier van 
rechtswege indien deze niet aanhangig werd gemaakt bij de 
bevoegde rechtbank binnen een termijn van één (1) jaar, nadat de 
feiten waarop de aanspraak gebaseerd is, schriftelijk aan de 
Leverancier ter kennis werden gebracht.   
 
14.7 De Klant is verplicht de Leverancier te vrijwaren voor alle 
aanspraken welke derden tegen hem formuleren, en die volgen uit 
de uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.  
 
Artikel 15 – Ontbinding en Annulering 
 
15.1 In geval de Klant haar facturen niet tijdig betaalt en/of in 
geval van ernstige wanprestaties door de Klant, kan de Leverancier 
zonder voorafgaande ingebrekestelling en middels eenvoudige 
schriftelijke kennisgeving, de Overeenkomst eenzijdig en 
buitengerechtelijk ontbinden, onverminderd zijn recht op 
schadevergoeding.  
 
15.2 Wanneer de klant afziet van de levering of aanneming, blijft 
25% van het betaalde bedrag als schadevergoeding door de 
Leverancier verworven. Mocht dit bedrag onvoldoende zijn om de 
gemaakte kosten en de reeds geleverde prestaties te dekken, zal de 
klant gehouden zijn om dit saldo nog bijkomend te betalen.  
 
 
Artikel 16 – Overmacht en Imprevisie 
 
16.1 Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens 
vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van 
deze Overeenkomst, indien deze vertraging of tekortkoming door 
overmacht is ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die 
onafhankelijk zijn van de wil der partijen.  
 
16.2 In geval een fundamentele wijziging van de economische 
omstandigheden tot gevolg heeft dat de uitvoering van de 
Overeenkomst voor de Leverancier een onredelijke of onevenredige 
last met zich meebrengt, dan is de Leverancier niet aansprakelijk 
voor de vertraging of tekortkoming die hierdoor is ontstaan. In 
voorkomend geval zullen de partijen in overleg treden om 
gezamenlijk een billijke aanpassing van de Overeenkomst overeen 
te komen 
 
Artikel 17 – Onderhoud  
 
17.1 Indien de Klant geen onderhoudscontract heeft gesloten 
met de Leverancier, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud.  
 
De Klant zal dit onderhoud naar behoren uitvoeren waarbij de 
reiniging van een zwembad met een hogedrukreiniger, niet limitatief, 
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wordt beschouwd als een gebrekkig onderhoud. De Klant is in dat 
geval zelf verantwoordelijk voor de schade.  
 
17.2 Indien de Klant een onderhoudscontract heeft gesloten 
met de Leverancier, brengt de Klant onverwijld de Leverancier op de 
hoogte van [aanvullen]. Bij gebreke aan melding binnen [termijn], is 
de Klant zelf verantwoordelijk voor de schade.  
 
 
 
 
 
 
Artikel 18 – Toepasselijke wet en Bevoegde rechtbank  
 
18.1 De Overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, 
tenzij partijen er anders over beslist hebben.  
 
18.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van 
Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.  
 
Artikel 19 – Slotbepalingen 
 
19.1  Nietigheid of vernietiging van een deel van de algemene 
voorwaarden heeft niet nietigheid of vernietiging van alle delen van 
deze Algemene voorwaarden tot gevolg. 
 
19.2 Indien deze algemene voorwaarden en de 
orderbevestiging of enige overeenkomst onderling tegenstrijdige 
voorwaarden bevatten, prevaleren de voorwaarden opgenomen in 
de overeenkomst, op die in de orderbevestiging en die in de 
orderbevestiging op de algemene commerciële voorwaarden.  
 
19.3 De Leverancier verzoekt bij aanvraag van een dienst om 
persoonsgegevens, deze gegevens worden gebruikt voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst en marketingdoeleinden van de 
Leverancier. Als de Klant niet wenst dat persoonsgegevens gebruikt 
worden voor marketingdoeleinden kan de Klant dit kenbaar maken 
door middel van een e-mail aan de Leverancier. 
 
 
 


