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De bouwgrond werd in 2006 aangekocht tegen de prijs 
van 125.000 euro. Voor de bouwmaterialen werd in 2008 
een bedrag geleend van 37.600 euro. De woning werd ge-
bouwd in de periode 2007-2009 en werd verkocht in 2010 
tegen de prijs van 237.000 euro.

Rekening houdende met deze (cijfer)gegevens, acht het 
hof de berekening van E. De M. waarbij hij komt tot een 
totaal bedrag aan (meer)waarde/kostprijs voor de door 
hem uitgevoerde werken van 75.000 euro aanvaardbaar, 
temeer daar noch de bedragen noch de berekening door 
A. Van D (gemotiveerd) worden weerlegd.

E. De M. halveert deze waarde, aangezien hij enkel 
«het aandeel» van A. Van D. vordert en vermindert dit 
bedrag van 37.500  euro dan nog (eens) tot 25.000  euro. 
Het gevorderde bedrag van 25.000  euro kan aldus wor-
den toegekend.

...

Hof van Beroep te Gent
1e Kamer – 6 februari 2014

Voorzitter: mevr. Tavernier
Raadsheren: mevr. De Vel en de h. Moerman
Advocaten: mrs. Timmermans, Van Den Berghe en De-
rudder

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Vrijwilliger 
– Begrip – Wet van 3  juli 2005 – Gekwalifi ceerde fout 
– Zware fout – Niet onderhouden van zolder en aan 
derden toegang geven tot slecht onderhouden zolder – 
Bewaarder van een gebrekkige zaak

Vrijwilligerswerk in de zin van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrijwilligers is elke activiteit 
die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor een 
organisatie. Lidmaatschap van die organisatie is niet 
vereist om als vrijwilliger van die organisatie te worden 
beschouwd.

Een vrijwilliger is niet aansprakelijk voor de door hem 
veroorzaakte schade, behalve in geval van bedrog, zware 
fout of eerder gewoonlijk voorkomende lichte fout. Deze 
aansprakelijkheidsbescherming van de vrijwilliger geldt 
voor vorderingen zowel gebaseerd op art. 1382 BW als op 
art. 1384, eerste lid BW.

Het niet onderhouden van een zolder en aan derden 
toegang verlenen aan deze slecht onderhouden zolder, vor-
men geen zware fout in de zin van art. 5 van de wet van 
3 juli 2005 betreff ende de rechten van vrijwilligers.

A.M. t/S.B. en CVBA B. van W.

Bij verzoekschrift  neergelegd ter griffi  e van dit hof op 
26 april 2011 heeft  A.M. hoger beroep ingesteld tegen een 
vonnis van 19 oktober 2010 op tegenspraak gewezen door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, eerste kamer.

...

Antecedenten

A.M. is secretaris van de Katholieke Werklieden Bond, 
hierna KWB genoemd. Elk jaar organiseert deze vereni-
ging een fi etstocht, waarvoor onder meer reclame wordt 
gemaakt door het plaatsen van publiciteitsborden. Deze 
borden waren gestapeld op de zolder van een vroegere 
koeienstal, bijgebouw van de woning gehuurd door S.B.

Op 4 juli 2007 ging A.M. samen met de vader van S.B. 
(eveneens lid van de KWB) naar de woning van S.B. om 
de panelen van de zolder af te halen. Toen A.M. zich op 
de zolder begaf en twee meter ver was gestapt, is hij door 
de zolderwering gevallen. Hij liep daarbij verschillende 
schaafwonden en een groot hematoom aan de mediale 
zijde van de rechterknie en rechterkuit op. Hij onderging 
drie heelkundige ingrepen.

A.M. acht S.B. op grond van art. 1382 BW en art. 1384, 
eerste lid BW aansprakelijk voor het aan hem overkomen 
ongeval. Hij is van oordeel dat ook de eigenaar van de 
woning, als bewaarder van een gebrekkige zaak, aanspra-
kelijk is. De CVBA B. van Wingene is de brandverzeke-
raar van de eigenaar en is vrijwillig tussengekomen in de 
procedure.

A.M. vorderde primair de veroordeling van S.B. en 
subsidiair de veroordeling van de CVBA B. van Wingene 
tot het betalen van een provisionele schadevergoeding 
van 5.000 euro en de aanstelling van een geneesheer-des-
kundige.

S.B. betwist de vordering en voert aan dat:
– op grond van art. 5 van de wet van 3 juli 2005 betref-
fende de rechten van vrijwilligers A.M. zijn vordering 
dient te richten tot de verzekeraar burgerlijke aansprake-
lijkheid van de KWB Wingene (waarvan S.B. ook lid is) 
en hij, aangezien het ongeval gebeurde in het kader van 
vrijwilligerswerk, niet persoonlijk kan worden aange-
sproken;
– hij geen fout heeft  begaan en er evenmin sprake is van 
een gebrekkige zaak waarvan hij de bewaarder zou zijn.

De CVBA B. van Wingene voert aan dat niet haar ver-
zekerde, maar wel S.B. als bewaarder van de gehuurde 
zolder te beschouwen is. Haar verzekerde heeft  geen fout 
begaan in oorzakelijk verband met het ongeval.

De eerste rechter heeft  geoordeeld dat de wet van 3 juli 
2005 betreff ende de rechten van vrijwilligers van toe-
passing is en, aangezien geen zware fout of gewoonlijk 
voorkomende lichte fout van S.B. bewezen is, A.M. zijn 
vordering enkel kon richten tot de KWB Wingene of zijn  
verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor het ongeval, om-
dat hij niet als de bezwaarder van de gehuurde zolder kan 
worden beschouwd en het niet bewezen is dat hij door de 
huurder op de hoogte werd gebracht van een gebrek aan 
de zolder en zou hebben nagelaten daaraan te verhelpen.

De vordering van A.M. werd ongegrond verklaard (...).
A.M. kan zich niet verzoenen met het bestreden von-

nis. Hij voert aan dat S.B. op grond van art. 1382 BW en 
art. 1384, eerste lid BW aansprakelijk is voor het ongeval. 
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De eerste rechter heeft  zijn vordering ten onrechte onge-
grond verklaard, omdat S.B. geen vrijwilliger is van KWB 
Wingene en, voor zover geoordeeld zou worden dat hij 
toch de hoedanigheid van vrijwilliger heeft , het stocke-
ren van panelen niet kan worden beschouwd als een daad 
van vrijwilligerswerk. Tot slot, mocht het hof van oordeel 
zijn dat er wel sprake is van vrijwilligerswerk, dan moet 
worden aanvaard dat S.B. een zware fout heeft  begaan 
door de zolder niet te onderhouden.

...
S.B. en de CVBA B. van Wingene vragen dat het hoger 

beroep ongegrond zou worden verklaard.

Beoordeling

A. Vrijwilligerswerk

Overeenkomstig art. 3 van de wet van 3  juli 2005 be-
treff ende de rechten van vrijwilligers is als vrijwilligers-
werk te beschouwen elke activiteit die onbezoldigd en on-
verplicht wordt verricht voor een organisatie, zijnde elke 
feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon 
zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, waarbij 
onder feitelijke vereniging wordt verstaan elke vereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen 
die in onderling overleg een activiteit organiseren met het 
oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doel-
stelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder 
haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse con-
trole uitoefenen op de werking van de vereniging.

Het wordt niet betwist dat de KWB Wingene een orga-
nisatie is als bedoeld in de wet op het vrijwilligerswerk.

In art.  5 van deze wet is bepaald dat, behalve in geval 
van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig 
voorkomende lichte fout van de vrijwilliger, deze behalve 
als het om schade gaat die hij zichzelf toebrengt, niet bur-
gerlijk aansprakelijk is voor de schade die hij veroorzaakt bij 
het verrichten van vrijwilligerswerk. Voor deze schade zijn 
respectievelijk de feitelijke vereniging, de rechtspersoon of 
de organisatie waarvan de feitelijke vereniging een afdeling 
vormt, burgerlijk aansprakelijk. Op straff e van nietigheid 
mag van de bij het eerste lid bepaalde aansprakelijkheid niet 
worden afgeweken in het nadeel van de vrijwilliger.

A.M. voert aan dat S.B. geen vrijwilliger kan zijn, om-
dat hij geen lid zou zijn van de KWB Wingene. Los van 
het feit dat S.B. volhoudt dat hij wel degelijk lid is van de 
vereniging, is het lidmaatschap van de vereniging geen 
voorwaarde om als vrijwilliger van die vereniging be-
schouwd te kunnen worden. Het is voldoende dat de vrij-
williger op onbaatzuchtige en vrijwillige wijze vrijwil-
ligerswerk heeft  verricht. S.B. heeft  kosteloos de panelen 
op de zolder van de koestal bewaard. Dit bewaren is een 
vrijwillige en onbaatzuchtige handeling die ten voordele 
van de vereniging werd gesteld en te beschouwen is als 
vrijwilligerswerk.

A.M. verwijt aan S.B. persoonlijke fouten in de zin van
art. 1382 BW, het niet onderhouden van de zolder en het 

toegang geven aan derden tot deze slecht onderhouden 
zolder. Voor zover deze fouten al bewezen zouden zijn, 
moet worden vastgesteld dat S.B. op grond van art. 5 van 
de wet op het vrijwilligerswerk immuniteit geniet. Van 
een zware fout die zou leiden tot het vervallen van de im-
muniteit, is geenszins sprake.

Dit is ook het geval voor de mate waarin de vordering 
is gebaseerd op art. 1384, eerste lid BW. S.B. is de bewaar-
der van de zolder van de koestal die hoort bij de door 
hem gehuurde woning. Hij heeft  daar leiding en toezicht 
over en kan deze naar eigen goeddunken gebruiken door 
er bijvoorbeeld op onbaatzuchtige wijze panelen van de 
KWB Wingene op te slaan. Wanneer dan een andere vrij-
williger, A.M., die gebrekkige zolder betreedt om de pa-
nelen op te halen en vervolgens door de zoldervloer zakt, 
dan is zijn aansprakelijkheid als bewaarder van een ge-
brekkig goed betrokken. Het betreft  een burgerlijke aan-
sprakelijkheid voor schade veroorzaakt bij het verrichten 
van vrijwilligerswerk (bewaren van panelen), zodat S.B. 
voor deze aansprakelijkheid immuniteit geniet.

A.M. had zijn vordering moeten richten tegen de KWB
Wingene die de verplichting had een aansprakelijkheids-
verzekering aan te gaan voor de burgerlijke aanspra-
kelijkheid die voortvloeit uit handelingen gesteld door 
vrijwilligers te haren voordele. De persoonlijke ongeval-
lenverzekering waarnaar A.M. verwijst, is de facultatieve 
verzekering bedoeld in art.  6 van de wet op het vrijwil-
ligerswerk.

...

NOOT – Vrijwilligersaansprakelijkheid, lidmaatschap 
organisatie, bewaarder van de zaak en aansprakelijk-
heidsverzekering

I. Inleiding en feiten

1. De Vrijwilligerswet van 3  juli 2005 heeft  een speci-
fi ek aansprakelijkheidsstatuut voor vrijwilligers in het 
leven geroepen. Opmerkelijk is wel dat er sinds de inwer-
kingtreding van deze wet bij ons weten nog geen recht-
spraak is gepubliceerd over de aansprakelijkheid van de 
vrijwilliger of de organisatie waarvoor het vrijwilligers-
werk werd verricht. Weliswaar is er een arrest van het 
Grondwettelijk Hof waarin werd geoordeeld dat er geen 
sprake is van discriminatie t.a.v. organisaties die niet on-
der deze wet vallen (GwH 19  december 2007, 158/2007, 
RW 2008-09, 269, noot G. Vanden Abeele en TBBR 2009, 
109, noot N. Van Gelder).

2. Gelet op de schaarse rechtspraak over dit onderwerp
is het zinvol bovenstaand arrest kort toe te lichten, om-
dat de aansprakelijkheid van een vrijwilliger hierin wel 
aan bod komt. De feiten zijn eenvoudig. De Katholieke 
Werklieden Bond (KWB) organiseert jaarlijks een fi ets-
tocht waarvoor promotie wordt gemaakt via het plaatsen 
van reclameborden. Deze borden worden gestockeerd op 
de zolder van een vroegere koeienstal. De vader van de 
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huurder van dit gebouw gaat samen met de secretaris van 
de KWB de reclameborden ophalen. De secretaris zakt 
door de zoldervloer en houdt daar ernstige letsels aan 
over.

Het slachtoff er dagvaardt de huurder van het gebouw 
op grond van art.  1382 en art.  1384, eerste lid BW. De 
brandverzekeraar van de eigenaar van de woning komt 
vrijwillig in de procedure tussen. Het Hof van Beroep te 
Gent wijst de vorderingen af. De huurder van het gebouw 
trad hier op als vrijwilliger van de KWB door kosteloos 
en vrijwillig de reclamepanelen op zolder te bewaren. In 
de hoedanigheid van vrijwilliger geniet hij een beperkte 
aansprakelijkheidsimmuniteit die hem beschermt tegen 
zowel vorderingen op grond van art.  1382 als op grond 
van art.  1384, eerste lid BW. Als huurder is hij en niet 
de eigenaar bewaarder van een gebrekkige zaak. Tot slot 
wordt ook de vordering tegen de brandverzekeraar van 
de eigenaar van de woning op formele gronden afgewe-
zen. De vordering tegen de brandverzekeraar was slechts 
ingesteld voor zover het hof van oordeel zou zijn dat de 
huurder geen bewaarder was van de gebrekkige zolder. 
Nu het hof oordeelde dat de huurder wel de bewaarder 
was, moest het niet over de subsidiair ingestelde vorde-
ring oordelen.

II. Aansprakelijkheid van de vrijwilliger

3. Een vrijwilliger is een natuurlijke persoon die vrij-
willigerswerk verricht, dit is een onbezoldigde en onver-
plichte activiteit ten behoeve van een persoon, een groep, 
een organisatie of de samenleving, ingericht door een 
organisatie buiten familie- of privéverband en niet in het 
raam van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract 
of een statutaire aanstelling (art. 3 Vrijwilligerswet).

De vraag is gerezen of men lid moet zijn van de orga-
nisatie waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht 
om onder het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet 
te vallen. De vrijwilliger kan lid zijn van de organisatie 
waarvoor hij vrijwilligerswerk verricht, maar dat hoeft  
niet (Parl.St. Kamer 2005-06, nr.  2496/005, p.  17). Vrij-
willigerswerk kan perfect buiten enig lidmaatschap van 
een vereniging verricht worden. Het criterium is enkel 
dat op onbezoldigde en vrijwillige wijze vrijwilligerswerk 
wordt verricht, ongeacht of men ook lid is van de orga-
nisatie waarvoor dit werk wordt verricht, zo oordeelt het 
Hof van Beroep te Gent terecht in dit arrest.

4. Met het oog op een betere bescherming tegen aan-
sprakelijkheid heeft  de wetgever aan vrijwilligers dezelfde 
beperkte aansprakelijkheidsimmuniteit toegekend als aan 
werknemers. Vrijwilligers die onder het toepassingsge-
bied van de Vrijwilligerswet vallen, kunnen slechts aan-
sprakelijk worden gesteld voor hun opzettelijke, zware of 
gewoonlijk voorkomende lichte fout (art.  5 Vrijwilligers-
wet). Een vrijwilliger kan dus niet op grond van art. 1382 
BW voor zijn lichte of lichtste fout aansprakelijk worden 
gesteld. Eerder wezen wij erop dat deze beperkte aanspra-
kelijkheidsimmuniteit ook behoort te gelden wanneer de 

vrijwilliger wordt aangesproken in een bepaalde hoeda-
nigheid, zoals bewaarder van een dier, bewaarder van een 
zaak of eigenaar van een gebouw. Net zoals dit geldt voor 
werknemers (art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet), moet de 
aansprakelijkheidsbescherming ruim en coherent geïnter-
preteerd worden en daarom gelden ongeacht de oorzaak 
van de schade (T. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek 
Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, nrs. 661 en 945).

Interessant aan het geannoteerde arrest is dat het Hof 
van Beroep te Gent in dezelfde zin dit knelpunt tran-
cheert. De vrijwilligersimmuniteit houdt dus stand ook 
t.a.v. een vordering op grond van art. 1384, eerste lid BW.
Aangezien de benadeelde geen opzettelijke, zware of ge-
woonlijk voorkomende lichte fout van de vrijwilliger kon
aantonen, kon de vrijwilliger in het geannoteerde arrest
niet aansprakelijk worden gesteld.

III. Aansprakelijkheid van de organisatie

5. Niet elke vereniging die werkt met vrijwilligers valt
onder het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet. De 
bedoeling van de wetgever was een soortgelijke regeling 
als de aanstellersaansprakelijkheid (art.  1384, derde lid 
BW) toe te passen op de verenigingen die op gestructu-
reerde wijze hun activiteiten uitoefenen (Parl.St. Kamer 
2005-06, nr. 2496/001, p. 8). Een gestructureerde organi-
satie wordt vermoed voldoende op de hoogte te zijn van 
de wettelijke verplichtingen op het vlak van aansprake-
lijkheid en verzekering. De wetgever heeft  geoordeeld dat 
drie soorten organisaties voldoende gestructureerd zijn: 
de private en publieke rechtspersonen zonder winstoog-
merk, de feitelijke verenigingen met minstens één per-
soon verbonden door een arbeidsovereenkomst, en de 
feitelijke verenigingen die als een afdeling van een van 
de eerder genoemde organisaties kunnen worden be-
schouwd (art. 3, 3° Vrijwilligerswet; Parl.St. Kamer 2005-
06, nr. 2496/005, p. 5). Als vzw kon de KWB in het gean-
noteerde arrest dus zonder probleem als een organisatie 
in de zin van de Vrijwilligerswet worden beschouwd.

6. Opdat de schade van de benadeelde veroorzaakt
door een fout van een vrijwilliger toch zou worden 
vergoed, wordt de organisatie in de Vrijwilligerswet 
foutloos aansprakelijk gesteld, net zoals dit geldt voor 
aanstellers voor fouten van aangestelden, maar zonder 
dat een band van ondergeschiktheid moet worden aan-
getoond. De organisatie is ook aansprakelijk wanneer 
op de vrijwilliger een zgn. foutvermoeden of objectieve 
aansprakelijkheid rust. Net zoals bij de aanstellersaan-
sprakelijkheid t.a.v. aangestelden, is de organisatie aan-
sprakelijk voor de schade veroorzaakt door de vrijwil-
liger in zijn hoedanigheid van bewaarder van een zaak 
of een dier of eigenaar van een ingestort gebouw (Parl.
St. Kamer 2005-06, nr. 246/001, p. 9; G. Marchetti, «La 
responsabilité civile des volontaires et de leurs organisa-
tions» in La nouvelle législation relative aux volonaires, 
Luik, Edi-pro, 2007, 123).
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Aan die foutloze aansprakelijkheid wordt dan een ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering gekoppeld (art.  5 
en art. 6 Vrijwilligerswet). Deze wettelijke verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering dekt ten minste de civielrech-
telijke aansprakelijkheid van de organisatie, met uitzon-
dering van de contractuele aansprakelijkheid (G. Jocqué, 
«Rechten van vrijwilligers», NJW 2006, 733-736).

Het is vreemd dat in de geannoteerde zaak de bena-
deelde enkel de huurder, tevens vrijwilliger, heeft  gedag-
vaard en niet de organisatie. Het Hof van Beroep te Gent 
maakt hierover een opmerking. De eiser had er beter aan 
gedaan zijn vordering tegen de organisatie in te stellen of 
tegen diens aansprakelijkheidsverzekeraar via een recht-
streekse vordering.

IV. Aansprakelijkheid van de eigenaar van de woning

7. Tot slot meende het slachtoffer in deze zaak dat
ook de eigenaar van de woning aansprakelijk was als 
bewaarder van een gebrekkige zaak. De brandverzeke-
raar van de eigenaar van de woning was vrijwillig tus-
sengekomen in de procedure. Maar het slachtoffer had 
zijn vordering tegen de brandverzekeraar maar subsi-
diair ingesteld, dit is enkel in het geval dat het hof van 
oordeel zou zijn dat de huurder geen bewaarder was 
van de gebrekkige zolder.

In overeenstemming met de heersende rechtspraak en 
rechtsleer oordeelt het hof dat de huurder in beginsel lei-
ding en toezicht heeft  over het gehuurde gebouw en er dus 
bewaarder van is (cf. Cass. 27  juni 1958, Arr.Verbr. 1958, 
874; uitvoerig: L. Cornelis, De buitencontractuele aanspra-
kelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken, Antwerpen, 
Kluwer, 1982, nr. 250). Bijgevolg was de voorwaarde van de 
subsidiair ingestelde vordering niet vervuld en diende het 
hof van beroep ze niet te beoordelen.

8. Het slachtoff er had hier de eigenaar van de woning
ook op een andere grondslag kunnen aanspreken. Op 
grond van art.  1386 BW is de eigenaar van een gebouw 
foutloos aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door 
de instorting van een gebouw (B. Dubuisson, «Dévelop-
pements récents concernant les responsabilités du fait 
des choses (choses, animaux et bâtiments)», RGAR 1997, 
nr. 12.746; A. Van Oevelen, «De buitencontractuele aan-
sprakelijkheid van de eigenaar of exploitant van een on-
roerend goed en de verzekering van die aansprakelijk-
heid», RW 1997-98, 1234-1235).

Het begrip «instorting van een gebouw» wordt ruim 
geïnterpreteerd. Een gedeeltelijke instorting volstaat en 
kan betrekking hebben op het gebouw zelf of op de goe-
deren die onroerend zijn geworden door incorporatie. 
Welnu, de rechtspraak heeft  eerder al geoordeeld dat 
een persoon die door de plankenvloer van een zolder 
zakt en daardoor letsels oploopt, een beroep kan doen 
op art. 1386 BW, wanneer die instorting is toe te schrij-
ven aan een verzuim in het onderhoud of een gebrek 
in de bouw (zie bv. Luik 3  november 1960, RGAR 1961, 
nr. 6.638, noot R.O.D.). Het voordeel is dat er geen twijfel 

bestaat over de aanspreekbare persoon. Enkel de eigenaar 
is foutloos aansprakelijk op grond van art. 1386 BW.

9. Kortom, de invoering door de wetgever van (beperk-
te) aansprakelijkheidsimmuniteiten, zoals voor vrijwilli-
gers, verhindert niet dat het slachtoff er schadevergoeding 
zou verkrijgen. Het aansprakelijkheidsrecht biedt vol-
doende andere mogelijkheden voor slachtoff ers om hun 
schade vergoed te zien.

Th ierry Vansweevelt 
Britt Weyts 

Universiteit Antwerpen

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 
afd. Turnhout
1e Kamer – 14 oktober 2015

Voorzitter: de h. Maes
Rechters in handelszaken: mevr. Pepermans en de h. Ver-
smissen
Advocaten: mrs. De Groof loco Schuermans, Van Tilborg 
en Erauw

Factuur – Algemene voorwaarden – Tegenwerp baarheid 
– Website van de schuldeiser

De enkele verwijzing naar algemene factuurvoorwaar-
den op de website van de schuldeiser is onvoldoende voor 
de tegenwerpbaarheid ervan.

NV N. t/ BVBA A.

...
Overwegende dat de bevoegdheid dient te worden be-

oordeeld voor al het andere, inclusief de ontvankelijk-
heid.

Dat de bevoegdheid voorts dient te worden beoordeeld 
op zicht van de dagvaarding.

Dat in casu uit de dagvaarding blijkt dat eisende partij 
de bevoegdheid van deze rechtbank baseert op haar alge-
mene voorwaarden. 

Dat uit het dossier van eisende partij echter blijkt, zoals 
terecht opgemerkt door verwerende partij, dat de algeme-
ne voorwaarden op geen enkel document vermeld wor-
den, ook niet op de factuur, maar dat er telkens verwezen 
wordt naar de mogelijkheid de algemene voorwaarden te 
consulteren op de website van eisende partij.

Dat de rechtbank een dergelijke werkwijze onvoldoen-
de acht om de tegenwerpelijkheid van de algemene voor-
waarden te aanvaarden.

Dat allereerst uit niets blijkt dat verwerende partij 
effectief de website van eisende partij heeft bezocht en 
daardoor kennis heeft genomen laat staan zich daar-
door akkoord heeft verklaard met de algemene voor-
waarden van eisende partij. Dat m.a.w. de kennisname 
en het vermoeden van niet-protest zich niet uitstrek-




