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ROOM108 KALMTHOUT / ROOM108 BONHEIDEN / ROOM108 BRUGGE 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE 

ONDERNEMER 

 

• CRE8 Furniture BV handelend onder de 

naam: Room108 Kalmthout  

 

Heidestatiestraat 7 

2920 Kalmthout (Heide) 

België 

 

 E-mailadres: info@room108-kalmthout.be 

BTW nummer: BE0865.962.946 

Website: www.room108kalmthout.be 

 

• New Liberty Holding BV handelend onder 

de naam: Room108 Bonheiden 

 

Antwerpsesteenweg 251 

2950 Kapellen 

België 

 

E-mailadres: info@room108-bonheiden.be 

BTW nummer: BE 0633.966.759 

Website: www.room108bonheiden.be 

 

• Room108 Brugge BV handelend onder de 

naam: Room108 Brugge 

 

Antwerpsesteenweg 251 

2950 Kapellen 

België 

 

E-mailadres: info@room108-brugge.be 

BTW nummer: BE 0758.934.829 

Website: www.room108brugge.be 

 

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES 

Ondernemer: de rechtspersoon vermeld onder 

artikel 1; 

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 

die een opdracht heeft gegeven of een bestelling 

heeft geplaatst bij de ondernemer, namelijk elke 

contractuele partij van Room108 Kalmthout, 

Room108 Bonheiden, Room108 Brugge; 

Transporteur: de partij die de 

overeengekomen/bestelde goederen en/of diensten 

dient te transporteren. De Ondernemer doet ter 

organisatie van het transport voornamelijk beroep 

op 108 Logistics B.V., met zetel te 5057SX Tilburg, 

Heieinde 13 en KVK-nummer 84940689; 

Producten: alle meubelen die tot het normaal 

assortiment van de Ondernemer behoren.   

 

ARTIKEL 3: TOEPASSINGSGEBIED  

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 

iedere rechtsbetrekking tussen de Ondernemer en 

de Klant, waaronder wordt begrepen iedere 

aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering 

van goederen en diensten, tussen een Klant die een 

bestelling plaatst.  

 

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de 

Klant kennis te hebben genomen van de Algemene 

Voorwaarden en aanvaardt de Klant deze 

Voorwaarden. 

 

Behoudens tegenstrijdige, uitdrukkelijk en 

geschreven beding worden al onze leveringen en 

verkopen beheerst door de hierna volgende 

Algemene Voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijk 

en geschreven beding wordt de Klant geacht te 

verzaken aan zijn eigen algemene en bijzondere 

koopvoorwaarden en in te stemmen met de 

hiernavolgende bepalingen, welke altijd primeren op 

deze van de Klant.  

 

ARTIKEL 4: OFFERTE  

De offerten van de Ondernemer zijn vrijblijvend, 

informatief en onder voorbehoud van nazicht van de 

uit te voeren producten en daarmee gerelateerde 

en te ontvangen documenten. De Ondernemer 

wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden nadat 

de Ondernemer schriftelijk bevestigd heeft de 

bestelling te zullen aanvaarden en uitvoeren. 

 

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn 

slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er 

geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn de 

prijzen 30 kalenderdagen geldig. 

 

ARTIKEL 5: TOT STANDKOMING VAN DE 

OVEREENKOMST – WEIGERING 

BESTELLING 

5.1. De informatie in deze Voorwaarden en de 

gegevens op de websites vormen een uitnodiging 

om een aanbod te doen en dus geenszins een 

verkoopaanbod. Er zal geen overeenkomst tussen u 

en ons zijn met betrekking tot eender welk product 

totdat uw bestelling uitdrukkelijk door ons is 

geaccepteerd (ongeacht of het bedrag van uw 

bestelling van uw rekening is gedebiteerd).  

 

5.2. De Ondernemer kan niet worden 

verantwoordelijk gesteld voor het niet beschikbaar 

zijn van een Product bij de Leverancier, noch voor 

de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In 

het geval één of meerdere Producten van een 

bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant 

via e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld 

worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk 

geannuleerd wordt. In het geval de niet 

beschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd 

wordt op het moment dat de Klant reeds betaald 

heeft voor zijn Producten, zal de Ondernemer het 
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nodige doen om de betaalde bedragen terug te 

storten. 

5.3. We behouden ons het recht voor om te allen 

tijde producten van de websites te verwijderen 

en/of alle inhoud of informatie van deze websites te 

vervangen of te bewerken. We zijn niet 

aansprakelijk ten opzichte van u of enige andere 

derde partij voor het verwijderen van een product 

van deze website, voor het vervangen of wijzigen 

van enigerlei document of inhoud van de websites, 

noch voor het niet verwerken of accepteren van een 

bestelling nadat we ze ontvangen hebben of nadat 

we een Orderbevestiging hebben verstuurd. 

ARTIKEL 6: LEVERING 

De producten worden enkel geleverd na volledige 

betaling van de voorschotfactuur.  

 

6.1. Leveringstermijn  

De leveringstermijnen zijn informatief en vormen 

onder geen enkel beding een resultaatsverbintenis. 

De leveringstermijnen worden bij wijze van 

inlichting verstrekt. De Ondernemer zal alle 

redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde 

Producten op tijd te leveren. Vertraging in de 

uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding 

geven tot enige (schade)vergoeding en/of ontbinding 

van de overeenkomst. 

6.2. Plaats van de levering 

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op 

adressen die gelegen zijn in België en Nederland. De 

Ondernemer behoudt zich het recht voor om de 

bestelling op te splitsen in één of meerdere 

leveringen in functie van de beschikbaarheid van de 

Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-

mail of per telefoon. Op de factuur wordt ook de 

transportkost vermeld.  

De leveringen vinden plaats op het afleveringsadres 

die door de Klant kenbaar werd gemaakt. Een 

ladderlift dient steeds apart aangevraagd te worden 

en de Transporteur zal hiervoor afzonderlijk een 

meerprijs aanrekenen aan de Klant. De Klant dient 

bij zijn gemeente of stad tijdig parkeerborden aan te 

vragen om de levering te kunnen realiseren. De 

Klant is verantwoordelijk voor de fysieke 

toegankelijkheid van het Product op het 

afleveringsadres en voor de mogelijkheid om de 

Producten te plaatsen in de beoogde ruimte op het 

afleveringsadres. Indien er onvoldoende plaats 

beschikbaar is en de levering niet kan worden 

uitgevoerd, zal de levering geschieden door de 

Producten aan de voordeur van het leveringsadres 

te bezorgen.  

 

6.3. Geen inontvangstname 

De levering is vergezeld van een pakbon en de 

saldofactuur, waarop ook de details van de 

geleverde goederen zijn vermeld. Daags voor de 

levering wordt de saldofactuur gemaild naar de 

Klant op het door hem opgegeven e-mailadres. De 

levering wordt aangeboden aan de Klant zelf of aan 

elke andere persoon die aanwezig is op het 

afleveradres. Indien niemand het Product in 

ontvangst kan nemen op het moment dat het 

aangeboden wordt, zal de Transporteur bericht 

nalaten met de contactgegevens. De Klant moet in 

dat geval zelf contact opnemen met de Ondernemer 

om te zien waar en wanneer de Levering opgehaald 

kan worden door de Klant of opnieuw worden 

geleverd. De eerste levering blijft in dit geval 

betaalbaar.  

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de 

levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken 

in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant 

aangewezen derde partij. Indien er een tweede 

levering dient te geschieden om redenen te wijten 

aan de Klant, behoudt de Ondernemer zich het 

recht voor om de extra leveringskosten hiervoor 

aan te rekenen aan de Klant.  

6.4. Transport 

Alles wordt getransporteerd door de Transporteur 

waarmee de Ondernemer samenwerkt, en die 

nader is geïdentificeerd in Artikel 2. De kostprijs 

voor het transport wordt vermeld op de 

orderbevestiging en de factuur. 

ARTIKEL 7: WIJZIGING LEVERING 

Als de Klant de afgesproken leveringsdatum wenst 

te wijzigen dient hiertoe contact te worden 

opgenomen met de Transporteur. De Transporteur 

heeft in dit geval de mogelijkheid om de aanpassing 

van de datum te weigeren dan wel een meerkost aan 

te rekenen voor de schade wegens het moeten 

aanpassen van de leveringsplanning en/of de 

opslagkosten. De Klant is verantwoordelijk voor 

elke meerkost die de nieuwe leveringsdatum 

teweegbrengt. 

De opslagkosten worden begroot op 10 EUR/week 

en worden aangerekend nadat de producten van het 

order vier weken beschikbaar zijn voor levering.  

Indien de voorziene leveringstermijnen verlengd 

worden door omstandigheden buiten de wil van de 

Ondernemer, is dit te beschouwen als overmacht en 

aanvaardt de Klant deze mogelijke verlenging (bv. 

het tekort aan grondstoffen, pandemieën, 

overstromingen, bosbranden, stakingen etc.). 
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ARTIKEL 8: RISICO-OVERDRACHT 

De Ondernemer draagt het risico voor beschadiging 

en/of vermissing van de Producten tot op het 

moment van levering. Het risico van de Producten 

gaat over op de Klant zodra de Klant of een door 

hem aangewezen derde partij de bestelde 

Producten in ontvangst neemt. Iedere levering 

vereist in principe de ondertekening van de 

leveringsbevestiging, maar een gebrek aan 

ondertekening heeft geen invloed op de overdracht 

van het risico.  

ARTIKEL 9: BETALING EN PRIJZEN 

9.1 Prijzen 

De prijzen die vermeld worden tijdens het 

aankoopproces zijn uitgedrukt in euro (€) en zijn 

incl. BTW en administratieve kosten, tenzij het 

expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de 

Producten en diensten bevatten niet de 

transportkosten en niet de extra service ladderlift. 

De kostprijs van de ladderlift wordt desgevallend 

apart aangerekend door de Transporteur.  

Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW 

tarief dat geldt in het land waar het leveringsadres 

gelegen is. 

De Ondernemer houdt zich het recht voor om op 

elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. De prijs 

die op de dag van de aankoop staat, is de geldige 

prijs. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor 

eventuele fouten in de prijs of beschrijving.  

9.2 Betaling 

Bij de bestelling van Producten dient minstens een 

voorschot van 20% te worden betaald, tenzij anders 

overeengekomen. Elke voorschotfactuur is 

onmiddellijk betaalbaar. In geval de bank van de 

Klant de betaling weigert, wordt de bestelling 

automatisch geweigerd. Bij annulering voorafgaand 

aan de Levering verliest de Klant zijn voorschot.  

Het Saldofactuur is verschuldigd vanaf dat de datum 

van Levering definitief bevestigd is door de Klant en 

betaalbaar op het moment van Levering. 

De Ondernemer is slechts tot levering gehouden na 

betaling van alle openstaande facturen.  

Bij niet–betaling van de factu(u)r(en) binnen de 

gestelde termijn is vanaf de vervaldag van 

rechtswege en zonder voorafgaandelijke 

ingebrekestelling een verwijlsinterest van 1% per 

maand verschuldigd op het onbetaalde 

factuurbedrag. Daarnaast is eveneens een forfaitaire 

schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% 

van de waarde van het oorspronkelijk 

factuurbedrag, onverminderd het recht van de 

opdrachtnemer om een hogere vergoeding te 

vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden 

schade. 

De Ondernemer is gerechtigd een bestelling te 

weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van 

de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de 

Klant betrokken is. Ingeval van niet naleving van de 

vastgestelde betalingstermijnen en indien er 

gegronde twijfel bestaat omtrent de 

kredietwaardigheid van de Klant houdt de 

Ondernemer het recht voor om bijkomende 

waarborgen te eisen of alle verdere, ongeacht uit 

welke overeenkomst voortvloeiende 

verbintenissen, te staken en eventueel de 

overeenkomst als verbroken lastens de Klant te 

beschouwen, onverminderd het recht van de 

Ondernemer op een schadevergoeding. De hieruit 

ontstane gevolgen en risico’s zijn geheel voor 

rekening van de Klant.  

Ingeval de Klant in gebreke blijft om één of 

meerdere uitstaande verplichtingen ten aanzien van 

de Ondernemer te voldoen, kan de Ondernemer 

alle verdere leveringen van Producten opschorten 

tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden 

aangezuiverd, inclusief de toegevoegde 

schadevergoedingen en verwijlintresten. 

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) 

gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de 

Ondernemer, als gevolg van de niet-nakoming door 

de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft 

moeten maken. 

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD  

De Producten blijven de eigendom van de 

Ondernemer tot op het ogenblik dat ze integraal 

betaald zijn door de Klant, ongeacht of de levering 

reeds heeft plaatsgevonden. Het is de Klant niet 

toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van 

de prijs, het Product te vervreemden. De Klant 

verbindt zich er toe zo nodig derden op het 

eigendomsvoorbehoud van de Ondernemer te 

wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel 

betaalde artikelen beslag zou komen leggen.  

ARTIKEL 11: OVERMACHT 

Indien de Ondernemer door een omstandigheid 

onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk 

verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de 

andere partij na te komen, zal er sprake zijn van 

overmacht. In dat geval is de Ondernemer niet 

gehouden haar verplichtingen jegens de andere 

partij na te komen. De Ondernemer is gerechtigd 

haar verplichtingen op te schorten voor de duur van 

de overmacht. Deze niet-uitvoering van het 

contract houdt geen aansprakelijkheid in van de 
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Ondernemer. Als het geval van overmacht langer 

duurt dan (6) maanden, te rekenen vanaf ontvangst 

van het voorschot overeenkomstig artikel 9.2, kan 

de Ondernemer de bestelling niet uitvoeren en 

vindt in voorkomende gevallen terugbetaling aan de 

Klant plaats voor desbetreffende bestelling. 

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE 

EIGENDOMSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide 

rechten betreffende de Producten en handelsnamen 

zijn en blijven het exclusieve eigendom van de 

Ondernemer. Onder deze intellectuele 

eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-

,tekeningen- en modellenrechten en/of andere 

(intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan 

niet octrooieerbare technische en/of commerciële 

knowhow, methoden en concepten etc). Het zijn 

werken die beschermd zijn door de bepalingen van 

intellectueel eigendomsrecht.  

Op grond van deze Algemene Voorwaarden vindt 

geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten 

plaats. Volledige of gedeeltelijke reproductie, 

wijziging of gebruik van deze door beperkende 

rechten beschermde elementen om ongeacht welke 

reden is strikt verboden en houdt strafrechtelijke en 

burgerrechtelijke vervalsing in. Elke inbreuk 

hiertegen zal juridisch vervolgd worden. 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID  

Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders 

wordt vermeld, is onze aansprakelijkheid met 

betrekking tot Producten strikt beperkt tot de 

aankoopprijs van dat product. Onverminderd het 

bovenstaande mag geen enkele bepaling van de 

Algemene Voorwaarden onze aansprakelijkheid in 

de volgende gevallen uitsluiten of beperken: 1. in 

geval van overlijden of persoonlijk letsel 

veroorzaakt door onze nalatigheid; 2. in geval van 

fraude of frauduleus bedrog; of 3. in alle gevallen 

waarin het illegaal of onwettig zou zijn om onze 

aansprakelijkheid uit te sluiten, te beperken of 

daartoe een poging te ondernemen.  

Niettegenstaande het gestelde in de bovenstaande 

paragraaf, voor zover wettelijk toegestaan en tenzij 

anders vermeld in deze Voorwaarden, aanvaarden 

we geen aansprakelijkheid voor de volgende 

verliezen, ongeacht hun oorsprong: 1. verlies van 

inkomsten of omzet; 2. zakelijk verlies; 3. verlies van 

winsten of contracten; 4. verlies van verwachte 

besparingen; 5. verlies van gegevens; en 6. verlies 

van managementtijd of kantooruren.  

De Ondernemer kan op geen enkele wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor de daden en/of 

tekortkomingen van de Transporteur en diens 

aangestelden. 

Vanwege het open karakter van de websites en de 

kans op fouten in de opslag en overdracht van 

digitale informatie, geven we geen garantie voor de 

nauwkeurigheid en veiligheid van de informatie die 

is verzonden door of verkregen van deze websites, 

tenzij uitdrukkelijk anders wordt gesteld. Alle op de 

websites getoonde documenten, beschrijvingen en 

informatie worden, zonder expliciete of impliciete 

garanties daarop, als "zodanig" geleverd, met 

uitzondering van de wettelijk vastgestelde garanties. 

Indien u als Klant of gebruiker een overeenkomst 

aangaat, zijn wij in dit opzicht verplicht goederen te 

leveren die in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van de Overeenkomst, en zijn wij 

aansprakelijk in geval van gebrek aan 

overeenstemming op het ogenblik van de levering.  

Voor zover wettelijk toelaatbaar sluiten we alle 

garanties uit, behalve deze die niet rechtmatig ten 

gunste van Klanten en gebruikers kunnen worden 

uitgesloten (inclusief de wettelijke 

conformiteitsgarantie zoals gedefinieerd in artikelen 

1649 bis tot 1649 octies van het Belgisch Burgerlijk 

Wetboek). De producten die wij verkopen, en in 

het bijzonder de ambachtelijke producten, bezitten 

vaak de eigenschappen van de natuurlijke materialen 

die voor hun vervaardiging zijn gebruikt zodat de 

afmetingen in beperkte mate kunnen variëren van de 

opgegeven afmetingen. Deze eigenschappen, zoals 

variaties in het weefsel, de textuur, knopen in het 

weefsel en kleur, mogen niet als gebreken of 

beschadiging worden beschouwd. De Klant moet 

daarentegen met deze variaties rekening houden en 

ze waarderen.  

ARTIKEL 14: WIJZIGINGEN VAN DE 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De Ondernemer kan op elk moment de 

onderliggende Algemene Voorwaarden eenzijdig 

wijzigen. Elke aankoop, dienst of alle betrekkingen 

tot de Ondernemer impliceert dat de Klant weet 

heeft van de Algemene Voorwaarden en deze 

respecteert.  

ARTIKEL 15: VERWERKING 

PERSOONSGEGEVENS 

15.1. De Ondernemer hecht veel belang aan een 

veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling 

en verwerking van persoonsgegevens. In het 

bijzonder willen wij de gegevens van onze Klanten 

en Leveranciers beschermen tegen onder meer 

verlies, lekken, fouten, onterechte toegang of 

onrechtmatige verwerkingen. Deze Algemene 

Voorwaarden informeren de Klant en de 

Leverancier over de verzameling en verwerking van 
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persoonsgegevens. Door het meedelen van uw 

persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te 

hebben genomen van dit artikel en gaat u er 

eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de 

verwerking zelf. 

De Ondernemer is de 

verwerkingsverantwoordelijke van uw 

persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking 

van uw persoonsgegevens respecteren wij de 

Belgische regelgeving inzake bescherming van 

persoonsgegevens evenals de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 

2018.  

De Ondernemer zal op geen enkele manier uw 

persoonlijke informatie verkopen of doorspelen aan 

derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een 

niet-publiek toegankelijke database. Nieuwsbrieven 

worden enkel gestuurd na expliciete toestemming 

en kunnen ten allen tijde worden uitgeschreven. Uw 

privégegevens worden enkel gebruikt om uw 

bestelling correct af te handelen. 

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze 

onderneming deelt u ons de volgende 

persoonsgegevens mede: uw identiteit, 

contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-

mailadres, tel. en gsm-nummer, faxnummer) en 

eventueel bankrekeningnummer. Wij wijzen u er 

vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt 

voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij 

vertrouwen  op de juistheid ervan. Indien uw 

gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u 

dit ons per kerende te melden. In het kader van 

onze dienstverlening en onze activiteiten 

verzamelen wij en verwerken wij de identiteit -en 

contactgegevens van onze Klanten en 

opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, 

aangestelden en andere nuttige contactpersonen. 

Naast de gegevens van Klanten, Leveranciers en 

personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van 

anderen, zoals mogelijk nieuwe cliënten, nuttige 

contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, 

contacten van deskundige, etc,… De door de Klant 

meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel 

gebruikt worden voor volgende doeleinden: de 

correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, 

het verwerken van de bestelling. Als deze gegevens 

ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk 

geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse 

persoonsgegevens wordt beschouwd als een 

inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De 

persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend 

verwerkt worden in overeenstemming met de 

privacyverklaring die raadpleegbaar is via de 

website. 

De persoonsgegevens van de Klant en van 

Leveranciers zullen in elk geval voor een termijn van 

5 jaar bewaard worden. Indien Klanten en 

Leveranciers na deze termijn van 5 jaar hun 

persoonsgegevens wensen te verwijderen, zullen zij 

de Ondernemer middels een schrijven hiervan op 

de hoogte brengen. De persoonsgegevens die wij op 

basis van een specifieke wetgeving langer moeten 

bewaren of in geval van lopend geschil waarvoor de 

persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn, zullen na 

verloop van een termijn van 5 jaar worden 

bijgehouden. 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van 

de Belgische privacywetgeving en de bepaling van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

delen wij u mee dat u over de volgende rechten 

beschikt: 

- Recht op toegang en inzage: u heeft het recht 

om kosteloos kennis te nemen van de gegevens 

die wij over u hebben en na te gaan waarvoor 

deze worden aangewend; 

- Recht op rectificatie: u heeft het recht op 

rectificatie (verbetering) van uw onjuiste 

persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om 

onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen; 

- Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft 

het recht om ons te verzoeken uw 

persoonsgegevens te wissen of de verwerking 

ervan te beperken in de omstandigheden en 

onder de voorwaarden zoals bepaald door de 

algemene Verordening gegevensbescherming. 

Wij kunnen de gegevenswissing of beperking 

weigeren van enige persoonsgegevens die voor 

ons noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van 

een wettelijke verplichting; 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u 

heeft het recht de persoonsgegevens die u ons 

heeft verstrekt, in een gestructureerde, 

gangbare en machineleesbare vorm te 

verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens 

over te dragen aan een andere 

verantwoordelijke voor verwerking; 

- Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar 

te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme 

motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te 

houden dat u zich niet kan verzetten tegen de 

verwerking van persoonsgegevens die voor ons 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een 

wettelijke verplichting, de uitvoering van de 

overeenkomst op ons gerechtvaardigd belang, 

en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn 

voor de doeleinden waarvoor zij werden 

verzameld; 

- Recht van intrekking van de toestemming: 

indien de verwerking van de persoonsgegevens 

is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, 

beschikt u over het recht deze toestemming in 
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te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan 

enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor 

over een andere rechtsvorm beschikken; 

- Automatische beslissingen en profilering: wij 

bevestigen dat de verwerking van de 

persoonsgegevens geen profilering omvat en 

dat u niet aan volledige geautomatiseerde 

beslissingen wordt onderworpen. 

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te 

wenden tot de Ondernemer. De contactpersoon 

hiervoor is Sander Dehnert met contactgegevens 

info@room108-Kalmthout.be. 

U vindt onze Privacy Policy terug op onze website.  

15.2. De websites www.room108kalmthout.be; 

www.room108bonheiden.be; 

www.room108brugge.be maken gebruik van 

cookies. Tijdens een bezoek aan deze websites 

kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw 

computer geplaatst worden. Cookies zorgen ervoor 

dat uw browser herkend wordt en uw persoonlijke 

voorkeuren geregistreerd worden. Wij gebruiken 

technische cookies om onze site te kunnen 

optimaliseren en u meer comfort te bieden zoals het 

automatisch invullen van formulieren. Wij gebruiken 

cookies om uw persoonlijke instellingen bij 

toekomstig bezoek bij te houden en gegevens te 

verzamelen over het verkeer op onze website zodat 

wij onze service kunnen verbeteren.  

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het 

vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het 

gebruik van zijn paswoord. De Ondernemer houdt 

online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te 

kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite 

in welke mate bezocht worden. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u 

akkoord met ons gebruik van cookies. Uw 

informatie wordt niet verkocht of meegedeeld met 

derden. Enkel wanneer wij wettelijk hiertoe 

verplicht worden, kan dit gebeuren. 

Reviews achtergelaten door de Klant kunnen verder 

gebruikt worden voor commerciële doeleinden, 

zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en 

ander sociale media.  

U vindt onze cookie policy terug op onze website.  

ARTIKEL 16: NIETIGHEID  

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen 

van de overeenkomst zal geenszins de invloed 

hebben op de geldigheid van de andere clausules 

ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De 

partijen zullen alles in het werk stellen om, in 

onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te 

vervangen door een geldige clausule met dezelfde of 

grotendeels dezelfde economische impact als de 

nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of 

het niet toepassen van een sanctie door Room108 

Kalmthout houdt geenszins een afstand van recht in. 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN 

BEVOEGDE RECHTBANK 

17.1. Toepasselijk recht 

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief 

beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming 

met het Belgisch vigerend recht.  

17.2. Bevoegde rechtbank 

De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende 

rechtsmacht. Alle geschillen die verband houden 

met of voortvloeien uit aanbiedingen van de 

Ondernemer, of Verkoopovereenkomsten die met 

haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen. 
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