
ALGEMENE VOORWAARDEN DWF 
DWF C.V.O.A. ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer BE0456.201.193 en met maatschappelijke zetel ge-
vestigd te 9120 Haasdonk Bergstraat 56 (hierna “DWF”) is een onderneming onder andere gespecialiseerd in grondwerken, inclusief 
freeswerken, wegenrenovatie, stabilisatie en houtrecycling. In het kader hiervan levert zij haar diensten (hierna “Diensten”). Bij de uit-
voering van haar Diensten maakt zij gebruik van haar eigen producten, bestaande onder andere uit een kalk- en cementmengeling voor 
grondstabilisatie (hierna de “Producten), dan wel van de producten aangeleverd door de klant. De Klant kan iedere natuurlijke persoon 
of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met DWF komt te staan en die handelt voor doeleinden die 
binnen zijn handels- bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit vallen (de “Klant”). 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeen-
komst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen DWF en de Klant. Het 
plaatsen van een bestelling bij DWF houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de alge-
mene voorwaarden van DWF in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant erkent geïnformeerd te zijn van de algemene 
voorwaarden en hij aanvaardt de toepassing ervan expliciet. De toepassing van de algemene voorwaarden van DWF sluit de toepassing 
van enige andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit. 
Artikel 2: Bestelling/overeenkomst 
2.1 De offertes van DWF die zij richt aan de Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet bevestigde orders van een 
Klant binden DWF evenmin. Tussen DWF en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening of de bevestiging 
per e-mail door een zaakvoerder van DWF van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst, of door de uitvoering 
van de overeenkomst door DWF. Alle offertes van DWF worden opgemaakt op basis van de gegevens die de Klant aan DWF verschaft. 
Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de prijs. DWF zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor wijzigingen in de prijs of de oplevering van de werken indien deze gerelateerd zijn aan verkeerde gegevens die door de Klant wer-
den verstrekt. 
2.2 DWF is gerechtigd om een deel of het geheel van haar verplichtingen onder de overeenkomst te laten uitvoeren door een derde 
partij in onderaanneming, voor zover huidige algemene voorwaarden eveneens gelden voor deze derde. 
Artikel 3: Termijn, levering en beëindiging 
3.1 De overeenkomst vat aan op de datum zoals vermeld in de bevestigde offerte en zal eindigen wanneer alle Diensten door DWF aan 
de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen voor de Diensten heeft volbracht, behoudens in geval een specifieke 
termijn is overeengekomen. 
3.2 Indien een termijn werd overeengekomen in de offerte, is deze te allen tijde strikt indicatief te noemen en zonder enige resultaats-
verbintenis in hoofde van DWF. DWF verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven. 
3.3 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen om met bindende levertermijnen te werken en indien zulke termijnen niet werden 
gerespecteerd, dan zal de Klant gerechtigd zijn op de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen, mits hij DWF per aange-
tekend schrijven een redelijke termijn van 4 weken verschaft om haar fout te corrigeren. Deze bepaling zal niet toepasselijk zijn in geval 
van overmacht conform artikel 13. Bovendien zullen alle openstaande betalingsvorderingen voor op dat moment reeds geleverde Dien-
sten verschuldigd blijven. Tenslotte zal de beëindiging van de overeenkomst volgens huidig artikel, op generlei wijze de Klant een recht 
op vergoeding van enige schade verschaffen te laste van DWF. 
3.4 Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan de Klant en/of een der-
de (vb. met betrekking tot het leveren van producten wanneer DWF de Diensten dient uit te voeren met producten van de Klant, het 
leveren van de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten door DWF, de toegang tot de werf, of met betrekking 
tot de betaling van het voorschot door de Klant, etcetera …). Ook hier zal geen enkele verplichting tot vergoeding van schade in hoofde 
DWF ontstaan. 
3.5 DWF heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke machtiging, zon-
der voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de 
Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 werkdagen in acht wordt genomen, in gebreken blijft met de 
nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een fail-
lissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetten van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wij-
zigt; (v) indien de Klant conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden weigert om een voorschot te betalen of (vi) indien DWF ge-
gronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens DWF wel zal nakomen. In geval van zulke beëindiging 
behoudt DWF zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intresten en schade die DWF heeft geleden en wor-
den alle vorderingen van DWF op de Klant onmiddellijk opeisbaar.  
Artikel 4: Klachten 
De Klant verbindt zich ertoe om de werken bij de oplevering ervan onmiddellijk te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken be-
treffende de werken dienen onverwijld en uiterlijk 7 dagen na oplevering schriftelijk aan DWF te worden meegedeeld. Klachten schor-
ten de betalingsverplichtingen niet op, en zijn slechts geldig indien de Klant geen aanpassingswerken heeft uitgevoerd sinds de ontdek-
king ervan. DWF is slechts aansprakelijk voor (lichte) verborgen gebreken met betrekking tot de uitgevoerde Diensten gedurende een 
periode van 1 jaar na oplevering van de Diensten. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmid-
dellijk na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven door de Klant aan DWF te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauw-
keurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden in-
gesteld binnen 1 jaar na de oplevering van de werken. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de werken van DWF zal blijken uit: - de 
integrale betaling van de factuur; dan wel - het protestloos in ontvangst nemen van de factuur; dan wel - de voorbehoudsloze inge-
bruikneming van de werken. 
Artikel 5: Prijs 
5.1 Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal DWF de Diensten uitvoeren tegen de for-
faitaire prijs die in de bevestigde offerte tussen DWF en de Klant werd overeengekomen. Deze forfaitaire prijs is gebaseerd op de plan-
nen, een voorafgaand plaatsbezoek, een gedetailleerde meetstaat en de eventuele uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in de bevestig-
de offerte. Eventuele wijzigingen aan de bestelde Diensten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig 
de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat deze werken worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven ten allen tijden bij 
DWF opvragen. 
5.2 DWF is gerechtigd om een voorschot te vorderen en, bij gebreke aan betaling van dat voorschot, het leveren van haar Diensten op 
te schorten tot de integrale betaling ervan. 
5.3 De prijs is BTW exclusief, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de Diensten geleverd door DWF, 
inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde 
offerte, integraal ten laste van de Klant zullen vallen. 
5.4 DWF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de offerte, 
één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en enerige en de loonkost) een verho-
ging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. DWF behoudt zich tevens uitdrukkelijk het recht voor om 
de overeengekomen prijs te verhogen, indien bij aanvang van de werken uit een bodemstaal zou blijken dat de ondergrond uit andere 
materialen zou bestaan dan oorspronkelijk vermoed. In zulk geval, dat een onvoorzienbare omstandigheid uitmaakt, zal DWF de klant 
een aangepaste offerte bezorgen, waarmee deze zich, indien gewenst, akkoord kan verklaren. 



Artikel 6: betaling 
6.1 behoudens andersluidende bepalingen in de bevestigde offerte, zijn de facturen van DWF betaalbaar uiterlijk veertien (14) dagen na 
de uitgiftedatum van de factuur. 
De facturen worden betaald in EURO via overschrijving op de bankrekening zoals weergegeven op de betreffende factuur. 
6.2 klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de klant DWF hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoog-
te stelt binnen een termijn van 7 werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwe-
ge DWF met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de klant aanvaard be-
schouwd zonder enig voorbehoud. 
6.3 bij niet -betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechts-
wege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt DWF zich bovendien het recht voor om de uitvoering 
van alle lopende diensten te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, zonder dat deze 
schorsing vanwege DWF aanleiding zou geven tot de beëindiging van de overeenkomst. 
6.4 bij niet-betaling van een factuur zal de klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest a rato van 
1% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal de klant tevens automatisch en zonder voorafgaan-
de ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op het factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 400 EUR, verschuldigd 
zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van DWF om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de klant. 
6.5 betalingen die de klant aan DWF verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna 
op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. 
Artikel 7: beperkte aansprakelijkheid 
7.1 DWF is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar  werknemers, medewerkers, 
onderaannemers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. De totale aansprakelijk-
heid van DWF wordt te allen tijde, beperkt tot de prijs betaald voor de diensten onder de bevestigde offerte, tenzij de aansprakelijkheid 
van DWF voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of zware fout. Behoudens ingeval van bedrog, intentionele fout of zware fout, is DWF 
geenszins aansprakelijk  voor of gehouden tot vergoeding van immateriële , indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet be-
perkt tot) winstderving, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, etc… 
7.2 de klant garandeert dat de informatie en de producten die hij overmaakt aan DWF geen gebreken vertonen en geen breuk maken 
op de rechten van derden. In ieder geval zal hij DWF vrijwaren voor  eender welke vordering op die basis, alsook DWF vergoeden voor 
alle mogelijke, geleden schade in dit verband. 
Artikel 8: bescherming van persoonsgegevens 
DWF kan in het kader van een overeenkomst met de klant persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot de klant, zijn werknemers, 
zijn onderaannemers en aangestelde. DWF kan deze persoonsgegevens verkrijgen hetzij via de klant, diens werknemers, diens onder-
aannemers en/of diens aangestelde, hetzij via derden. De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt door DWF, zijnde 
de verantwoordelijke voor de verwerking. DWF mag deze persoonsgegevens gebruiken en doorgeven voor de doeleinden die verband 
houden met de levering van diensten en/of meer algemeen, het beheer van de zakelijke relatie met de klant. De betrokkenen hebben 
het recht van toegang, verbetering en desgevallend schrapping van hun persoonsgegevens. De klant stemt in met voormelde verwer-
king van persoonsgegevens, in eigen naam alsook in naam van zijn werknemers, onderaannemers en aangestelde. 
DWF neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant te garanderen. De klant erkent 
dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit  zonder risico is. 
Artikel 9: splitsbaarheid 
Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een 
bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaar-
den niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen DWF en de klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te ver-
vangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelij-
ke bepaling. 
Artikel 10: vertrouwelijkheid 
Alle meegedeelde of uitgewisselde informatie tussen DWF en de klant in het kader van de overeenkomst of naar aanleiding ervan blijft 
uitdrukkelijk geheim met uitzondering van de informatie die de klant reeds aan het publiek zou hebben bekendgemaakt of informatie 
waarvan het publiek geacht is er op de hoogte van te zijn. 
De klant stemt in om zowel als na de duur van de overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na de beëindiging ervan, de vertrouwe-
lijke informatie die hem bekendgemaakt werd niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, noch toe te laten dat ze voor 
andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekendgemaakt werd. 
Artikel 11: geen exclusiviteit 
DWF, noch de klant, zijn gebonden door enge exclusiviteitsverplichting. 
Artikel 12: overmacht 
Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van over-
macht. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeel-
telijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door de omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten 
tijde van de  totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van over-
macht beschouwd: noodzakelijke aanpassingen in de te gebruiken producten nadat een staal van de ondergrond wordt genomen bij de 
aanvang van de  werken, uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, teniet-
gaan van de producten ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, 
elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragin-
gen te wijten aan derden. 
De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter ervan aan te tonen. Ingeval 
van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijke inspanningen verrich-
ten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. Indien de overmacht langer dan 2 maanden zou duren, is de andere partij 
gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige 
vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden. 
Artikel 13: Geen afwerving van personeel 
De Klant zal zich ervan weerhouden om personeel van DWF direct, dan wel indirect af te werven tijdens de duur van de overeenkomst, 
En voor een periode van 6 maand na einde van de overeenkomst. 
Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van 
deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Dendermonde, tenzij de wet dwingend een 
andere rechtbank voorschrijft. 


