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ALGEMENE VOORWAARDEN NACHTERGAELE 
 

 Definities 
 Nachtergaele: Fourneau - Nachtergaele NV, met zetel te Blauwesteen 39, 9600 RONSE ingeschreven 

in de KBO onder het nummer BE 0418.627.848, e-mail: info@groupnachtergaele.be, website: 
www.groupnachtergaele.be.  

 De Opdrachtgever: eenieder die een overeenkomst sluit of een beroep doet op Nachtergaele voor de 
uitvoering van Werken en/of de levering van Goederen. 

 De Opdrachtgever-Consument: de Opdrachtgever die natuurlijk persoon is en handelt voor 
doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en dus uitsluitend voor 
privédoeleinden. 

 Werken: alle (aannemings)werken geleverd door Nachtergaele in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst, hetzij dakwerken in de ruimste zin van het woord (ingezonderd: werken aan dakgoot, 
installatie van veluxramen, isolatie,…). 

 Goederen: alle materialen die worden verkocht, geplaatst en/of geïnstalleerd door Nachtergaele in 
het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

 Overeenkomst: de rechtsverhouding tussen Nachtergaele en de Opdrachtgever met het oog op 
levering van Werken en/of Goederen (inclusief alle geschreven en mondelinge contracten, offertes en 
onderhavige algemene voorwaarden). 
 
2.           Toepassing 
2.1. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst met 
Nachtergaele, kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) en deze te 
aanvaarden. Deze AV maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Nachtergaele en de 
Opdrachtgever, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.  
2.2. Informatie in eventuele brochures, posters, websites, catalogi, illustraties en aanverwanten hebben 
een louter informatief doel en binden Nachtergaele niet. 
2.3. De Overeenkomst (ingezonderd deze AV) wordt bewust aangegaan door de Partijen, met kennis van 
zaken en zonder onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een 
evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de 
Overeenkomst, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de Overeenkomst 
betrekking heeft. 
2.4. Afwijkingen van de AV zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 
Nachtergaele.  
2.5. Het eventueel in gebreke blijven van Nachtergaele om uitvoering te eisen van de bepalingen van de 
Overeenkomst(en), impliceert geen afstand van of verzaking aan de bepalingen van de Overeenkomst.  
2.6. De meest recente AV zijn steeds raadpleegbaar op de website van Nachtergaele. 
2.7. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV doet geen afbreuk aan de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen. Indien een bepaling is aangetast met de nietigheid, wordt die 
vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen. 
2.8. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe alle noodzakelijke informatie te bezorgen aan Nachtergaele. De 
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid en correctheid van de gegevens.  
2.9. Alle mededelingen van de Opdrachtgever, wat betreft de uitvoering van de Werken, zijn slechts geldig 
zover zij schriftelijk zijn overgemaakt aan Nachtergaele. 
 
3. Offertes en prijzen 
3.1. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen worden 
uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW, andere belastingen en kosten.  
3.2. De installatie- en onderhoudskosten van de werf, alsook de kosten in verband met de ingebruikname 
van de openbare weg en andere vergunningen vallen volledig ten laste van Opdrachtgever. 
3.3. De Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke, schriftelijke aanvaarding van de offerte door 
de Opdrachtgever.  
3.4. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in de offerte binden Nachtergaele niet. De 
ondertekenaar van een offerte voor de Opdrachtgever wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder 
dat Nachtergaele dienaangaande verdere inlichtingen dient op te vragen. 
3.5. Nachtergaele behoudt zich het recht voor de prijs zoals opgenomen in de offerte te wijzigen, indien 
daarvoor een gegronde en objectief te verantwoorden reden bestaat zoals een onvoorzienbare stijging 
van grondstofprijzen en/of werklonen. Nachtergaele brengt de Opdrachtgever op de hoogte van de 
prijswijziging. Indien de totale prijswijziging meer dan 35% van het totaalbedrag betreft, heeft de 
Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst zonder bijkomende kost te beëindigen. 
3.6. Door het aanvaarden van de offerte, verklaart de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met het 
gebruik van elektronische facturatie door Nachtergaele. 
 
4. Betaling  
4.1. Betaling geschiedt, zonder aftrek of verrekening, binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij een 
andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld. 
4.2. Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt betaling van de prijs in volgende schijven: een 
voorschot t.b.v. 30% bij het sluiten van de Overeenkomst , een tweede betaling t.b.v. 30% bij de levering 
van Goederen en/of op de startdatum en het saldo bij het einde van de Werken.  
4.3. Bij onvolledige en/of laattijdige betaling, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% en daarenboven een forfaitaire schadevergoeding 
(voor onder meer achternageloop en administratieve kosten) van  10% op het nog verschuldigde bedrag 
in hoofdsom, dat laatste met een minimum van 250 euro per factuur. Bij wanbetaling worden alle niet-
vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 
4.4. Protest van factuur, factuurvoorwaarden of voorschotten dient, op straffe van verval, schriftelijk te 
gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum. Eventuele klachten doen geen afbreuk aan de 
betalingsverplichting van de Opdrachtgever. Betaling van de factuur zonder protest binnen gestelde 
termijn levert steeds een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties en aanvaarding van de 
uitgevoerde werken. 
4.5. Bij wanbetaling heeft Nachtergaele het recht om verdere prestaties op te schorten en bewarende 
maatregelen te treffen op kosten van de Opdrachtgever tot volledige betaling van hoofdsom, interesten 
en kosten zonder verhaal vanwege de Opdrachtgever. Ingeval van blijvende wanbetaling in hoofde van de 
Opdrachtgever, 15 dagen na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, heeft Nachtergaele het recht 
om de Overeenkomst te ontbinden lastens de Opdrachtgever. Alle, zelfs niet-vervallen facturen worden 
van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is daarnaast gehouden de door Nachtergaele 
geleden schade te vergoeden.  
 
5. Uitvoeringstermijn en oplevering 
5.1. De uitvoeringstermijn wordt in gemeenschappelijk overleg met de Opdrachtgever vastgelegd. De 
uitvoeringstermijn is benaderend en louter ten indicatieve titel en is dus geen essentieel kenmerk van de 
Overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst.  
5.2. Ingeval de Overeenkomst onder de toepassing valt van de Woning – Bouwwet (Wet Breyne) zal de 
voorlopige oplevering van de Werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding van de Werken 
en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. 
De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken 
dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal 
vanwege de Opdrachtgever op Nachtergaele. 
5.3.Indien geen oplevering wordt voorzien, zal de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de 
Werken zonder schriftelijk protest binnen de 15 dagen na de levering of uitvoering, gelden als definitieve 

en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde Goederen en/of de uitgevoerde Werken, zowel wat de 
zichtbare als de verborgen gebreken betreft. Er wordt van de Opdrachtgever verwacht dat hij onmiddellijk 
na de uitvoering van de Werken de Goederen naziet op gebreken. 
5.4. In ieder geval wordt een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen 
of ander kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in artikel 4 AV 
aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de Werken daarin vermeld of virtueel 
begrepen. 
5.5 In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het onroerend 
goed door Opdrachtgever of diens gemachtigden aanzien worden als een definitieve en onherroepelijke 
aanvaarding van de Werken. 
5.6. In geen geval is Nachtergaele aansprakelijk voor gebreken van welke aard ook in goederen en 
materialen die door de Opdrachtgever, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden 
geleverd. 
5.7. Nachtergaele is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende de constructie, maten en 
kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, 
maten en de kleur of het design voor de  Opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de Overeenkomst 
uitmaakt. 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, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte 
materialen. 
5.8. Voor geleverde Goederen hangt de garantie en de voorwaarden af van de fabrikant. Nachtergaele 
legt alle ernstige klachten met betrekking tot de geleverde Goederen voor aan de fabrikant wiens 
beslissing bindend is. 
5.9. De garantie van Nachtergaele geldt niet bij stormschade, natuurrampen of op kleine 
herstellingswerken. 
 
6. Aanvang, duur en beëindiging 
6.1. Nachtergaele kan de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de 
Opdrachtgever een ernstige wanprestatie begaat zoals bijvoorbeeld (aanhoudende) wanbetaling van 
facturen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding.  
6.2. Nachtergaele heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
met onmiddellijke ingang te beëindigen bij overlijden, kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement 
van de Opdrachtgever, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.  
6.3. Nachtergaele behoudt, bij beëindiging van de Overeenkomst, het recht om alle geleverde prestaties 
te factureren en bijkomende schadevergoeding te vorderen voor alle geleden schade.  
6.4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst, voor of tijdens de uitvoering van de Werken, verbreekt, 
is de Opdrachtgever steeds gehouden de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde Werken, 
en de reeds bestelde en/of geleverde Goederen integraal te voldoen, vermeerderd met een 
schadevergoeding gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs (winstderving), behoudens wanneer 
Nachtergaele een hogere schade aantoont.  
 
7. Verplichtingen van de Opdrachtgever 
7.1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de Werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij 
gebrek daaraan, worden alle uit de vertraging voortvloeiende kosten (bijkomend) ten laste van de 
Opdrachtgever gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. 
7.2. De Opdrachtgever neemt alle voorzorgen om schade aan inboedel of overig bouwwerk te 
verhinderen. Zo dient de Opdrachtgever alle meubilair te verwijderen en kwetsbare materialen af te 
schermen. Tevens dient de Opdrachtgever de ruimtes af te dekken tegen vuil en stof.  
7.3. De werf dient gratis voorzien te worden van elektriciteit (elektrische stopcontacten met aardleiding 
en zekeringen); water en een toegankelijke stapelplaats voor het stapelen en wegnemen van materialen. 
Op de werf dient een parkeerplaats te worden voorzien van minimaal 12 lopende meter en 3 meter breed. 
Indien deze parkeerplaats zich op de openbare weg bevindt, dient de Opdrachtgever in te staan voor alle 
vergunningen die daarvoor nodig zijn, tenzij anders overeengekomen. 
7.4. De hijstoestellen die op de werf aanwezig zijn evenals het personeel dat voor hun werking nodig is,  
worden zonder kosten ter beschikking gesteld aan Nachtergaele, behalve wanneer het een 
Opdrachtgever-Consument betreft.  
7.5. Alle werken door andere aannemers boven de dakconstructie uit te voeren zoals opgaande 
metselwerken of voegwerken hiervan, voltooiingswerken aan schouwen, plaatsen van antennes, … dienen 
vóór de uitvoering van de dakbedekking te geschieden. De wijziging van of toevoeging aan de door 
Nachtergaele uitgevoerde Werken is op verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Nachtergaele kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen, aanpassingen, 
toevoegingen of andere bijkomende werken zoals onder meer, doch niet uitsluitend: schade die ontstaat 
door plaatsing van zonnepanelen door een derde.   
7.6. De Opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige bewaring en beveiliging van de op de werf geleverde 
Goederen. 
7.7. De goede uitvoering van het draagvlak, van zijn vorm en zijn overeenstemming met plannen en 
voorschriften moeten worden aanvaard door de Opdrachtgever wanneer Nachtergaele niet de uitvoerder 
is. Ze zijn verondersteld door de Opdrachtgever aanvaard te zijn wanneer Nachtergaele de opdracht 
aanvangt. 
7.8. Het is de Opdrachtgever verboden om alcoholische dranken ter beschikking te stellen op de werf. 
7.9. De Opdrachtgever  verzekert het onroerend goed (en de inhoud) waar de Werken uitgevoerd worden 
op een afdoende manier tegen brand, storm en waterinfiltratie. De Opdrachtgever vrijwaart Nachtergaele 
tegen alle aanspraken van derden wat dit betreft. Het risico van het bouwwerk is volledig ten laste van de 
Opdrachtgever.  
7.10. De Opdrachtgever staat zelf in voor het verkrijgen, naleven en toepassen van alle (administratieve) 
vergunningen.  
7.11. Indien de Opdrachtgever de voornoemde verplichtingen niet nakomt, behoudt Nachtergaele zich 
het recht voor de Werken op te schorten tot alle verplichtingen zijn nageleefd, zelfs indien de Werken 
reeds werden aangevangen. Blijft de Opdrachtgever na verloop van een termijn van 8 dagen na 
schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke, is Nachtergaele gerechtigd de Overeenkomst te 
beëindigen lastens de Opdrachtgever. In dergelijk geval heeft Nachtergaele bovenop de betaling van de 
reeds geleverde prestaties, recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan 30% van de prijs van het 
niet-uitgevoerde gedeelte (winstderving, administratie en achternageloop), zonder afbreuk te doen aan 
het recht om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.  
 
8. Uitvoering van de Overeenkomst 
8.1. Nachtergaele voert de Werken volledig vrij, onafhankelijk en op zelfstandige basis uit. Nachtergaele 
heeft het recht (bepaalde delen van) de opdracht te doen uitvoeren door onderaannemers. 
8.2. De opmeting van de daken gebeurt volgens de voorschriften uitgegeven door de L.B.I.S – afdeling 
dakbedekking. Openingen tot en met 3 vierkante meter worden niet afgetrokken (meer wel). 
 
9. Eigendom(svoorbehoud) en risico 
9.1. Het afbraakmateriaal is eigendom van Nachtergaele, behoudens andersluidende schriftelijke 
overeenkomst. Afgebroken zink, koper en lood worden dus steeds meegenomen door de Opdrachtgever 
en zijn mee verrekend in de eenheidsprijs. 
9.2. Alle Goederen en uitgevoerde Werken blijven volledige eigendom van Nachtergaele tot volledige 
betaling (inclusief interesten en kosten). Dit geldt eveneens indien de Werken of Goederen van 
Nachtergaele slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de 
eigendom of gedeelten hiervan niet aan Nachtergaele zou toebehoren.  
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9.3. Van zodra de Goederen geleverd zijn op de werf van de Opdrachtgever, gaat het risico evenwel over 
op de Opdrachtgever. Nachtergaele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging 
van de Goederen, eens de Goederen zijn geleverd.  
 
10. Meerwerken 
10.1. Indien een vaste prijs (niet in regie) is afgesproken en er zich tijdens het uitvoeren van de 
Overeenkomst omstandigheden voordoen die onvoorzienbaar waren voor Nachtergaele of die toe te 
rekenen zijn aan de Opdrachtgever, en een uitbreiding (wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) 
impliceren van de offerte, mag Nachtergaele het hieruit ontstane meerwerk op basis van gebruikelijke 
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening brengen.   
10.2. Meerwerken kunnen met alle middelen van het recht bewezen worden door Nachtergaele.  
 
11.   Aansprakelijkheid 
11.1. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Nachtergaele beperkt tot geleden voorzienbare, 
rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle gevolgschade. Onder gevolgschade wordt 
onder meer, maar niet uitsluitend begrepen: winstderving of verlies van inkomsten, verlies van zakelijke 
opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten,  gemiste subsidies, gebrek aan verwachte 
besparingen of voordelen en verlies of beschadiging van gegevens, winst, tijd inkomsten, verlies van 
klanten, ongeacht de oorzaken hiervan. 
11.2. De aansprakelijkheid van Nachtergaele, ongeacht de juridische grondslag, voor schade voortvloeiend 
uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht hoe deze schade is veroorzaakt, is 
daarenboven beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, en steeds tot bedragen en dekkingen die zijn 
opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid door Nachtergaele afgesloten, in het 
bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te 
allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij Nachtergaele. De Opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk 
kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en erkent dat de dekkingen redelijk en evenredig zijn 
aan het nadeel dat de Opdrachtgever voorziet te kunnen lijden op het ogenblik van het sluiten van de 
Overeenkomst.  
11.3. Wanneer de opsteller van het ontwerp een bepaalde isolatie voorschrijft voor de dakbedekking, is 
Nachtergaele niet aansprakelijk voor de gevolgen.  
11.4. Indien de Opdrachtgever Nachtergaele verplicht een materiaal van een bepaalde kwaliteit, van een 
bepaalde oorsprong of van een bepaald type te gebruiken of een bepaald uitvoeringsprocedé eist en dit 
ondanks schriftelijk voorbehoud van Nachtergaele, wordt Nachtergaele ontlast van elke aansprakelijkheid 
die eruit voortvloeit. 
11.5. Nachtergaele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebarsten of afgevallen 
pleisterwerken door trillingen. Evenmin is Nachtergaele aansprakelijk voor waterschade voortkomend uit 
regenval tijdens de werken. Deze schade dient te worden aangegeven bij de brandverzekering van de 
Opdrachtgever (zie artikel 7.9. AV). 
11.6. Nachtergaele kan geenszins aansprakelijk worden gesteld (noch voor stedenbouwkundig herstel, 
noch voor gebeurlijke fiscale regularisatie) indien de Opdrachtgever afwijkt of opdracht geeft om af te 
wijken van de door vergunningverlenende overheid goedgekeurde bouwplannen, tekeningen of 
opgelegde vergunningsvoorwaarden. De Opdrachtgever dient Nachtergaele te vrijwaren ingeval van 
dergelijke aanspraken. 
11.7. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van de Opdrachtgever 
inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen uitmaken. 
11.8. De risicoverdeling in artikel 11 werd in rekening gebracht bij het bedingen van de wederzijdse 
verbintenissen in de Overeenkomst en werd met het oog op een evenwicht tussen de economische risico’s 
tussen Partijen als dusdanig overeengekomen. 
11.9. Geen van de in deze AV opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen heeft 
betrekking op aansprakelijkheid voor het opzet of de grove fout van Nachtergaele of haar aangestelden 
en lasthebbers, noch worden de bepalingen bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale 
dwingende wetgeving. 
 
12. Overmacht 
12.1. Indien Nachtergaele de Overeenkomst tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren wegens overmacht, 
waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, oorlog, stakingen, lock-
out, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen en reis- en/of 
verplaatsingsrestricties- en/of verboden van overheidswege en pandemieën heeft Nachtergaele het recht 
de Overeenkomst tijdelijk op te schorten respectievelijk te beëindigen zonder enige verdere 
schadeloosstelling aan de Opdrachtgever.  
12.2. De tijdelijke schorsing van de Werken ingevolge overmacht brengt van rechtswege en zonder 
vergoeding de verlenging mede van de aanvankelijk voorziene uitvoeringstermijn met een periode die 
gelijk is aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf op gang te brengen. 
 
13. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten 
13.1. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere Partij, mag deze slechts gebruiken 
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  
13.2. Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij 
te eerbiedigen. Niets in de AV kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele 
eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Alle ramingen en publicaties die door 
Nachtergaele worden verstrekt blijven dus haar uitsluitende eigendom. Zij mogen noch geheel, noch 
gedeeltelijk worden gekopieerd, aan derden vertoond of ter hand worden gesteld. Zij moeten in goede 
staat teruggegeven worden aan Nachtergaele en dit op eenvoudige aanvraag en zonder kosten. 
 
14. Privacy 
14.1. Nachtergaele verwerkt de persoonsgegevens  van de Opdrachtgever in overeenstemming met de 
wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst. 
14.2. Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Opdrachtgever expliciet alle privacy-bepalingen 
van Nachtergaele. Deze zijn terug te vinden op de website van Nachtergaele. 
14.3. De  Opdrachtgever verleent toestemming aan Nachtergaele om beeldmateriaal van de door 
Nachtergaele uitgevoerde werken te maken en te gebruiken voor promotionele doeleinden en publicatie 
binnen het professionele kader van Nachtergaele op haar website, sociale media alsook toekomstige 
marketingprojecten. 
 
15. Herroepingsrecht voor de Opdrachtgever-Consument voor overeenkomsten op afstand 
15.1. Ingeval de Overeenkomst wordt gesloten met een Opdrachtgever-Consument op afstand (artikel 
VI.45 WER) beschikt de Opdrachtgever-Consument over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen 
vanaf de dag na het sluiten van de Overeenkomst. 
15.2. De Opdrachtgever-Consument gaat akkoord dat de Werken al worden aangevat gedurende de 
herroepingstermijn en dat bij een herroeping de Opdrachtgever-Consument gehouden blijft om de reeds 
uitgevoerde prestaties te vergoeden (berekend op basis van de totale prijs zoals overeengekomen in de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever-Consument erkent daarenboven zijn herroepingsrecht te verliezen na 
volledige uitvoering van de Overeenkomst, mits de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke 
toestemming. 
15.3. Overeenkomstig artikel VI.53 en VI.73 WER kan de Opdrachtgever-Consument het hierboven 
vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien de Overeenkomst de levering van Goederen betreft die 
volgens de keuzes en specificaties van de Opdrachtgever werden vervaardigd of samengesteld of die 
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (maatproducten).  

15.4. De Opdrachtgever informeert Nachtergaele van de herroeping door het modelformulier herroeping 
(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) ingevuld te 
bezorgen aan Nachtergaele.  
 
16. Rechtskeuze 
Op de Overeenkomst (ingezonderd deze AV), alsmede alle bestellingen en samenhangende opdrachten 
en documenten, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement 
Gent, afdeling Oudenaarde, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen. 


