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HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST 
 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
LEWIS, HOME & DECORATIONS BV, met vennootschapszetel te Gerestraat 23, 3700 Tongeren, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.690.218, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder dhr. John Hardy, 

hierna te noemen de “Principaal”, 
 
 
EN 
 
……………………………………..………, wonende te …………………………………, ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer ………………………………..., 
 
hierna te noemen de “Agent”, 
 
De Principaal en de Agent worden hierna elk afzonderlijk “Partij” en gezamenlijk de “Partijen” genoemd. 
 
 
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET: 
 
 (A)  De Principaal is een onafhankelijke onderneming die zich bezig houdt met het aanbieden, 

verdelen en verkopen van gepatenteerde producten (“ZES Bodyguard producten), hierna de 
“Zaken” genoemd en wenst hiervoor bijstand te bekomen van de Agent (hierna de 
“Overeenkomst”); 

 
 (B) De Principaal wenst daartoe een handelsagentuur toe te vertrouwen aan de Agent binnen het 

in deze Overeenkomst omschreven gebied. De Agent wenst op te treden als zelfstandig 
handelsagent van de Principaal. De Agent is als zelfstandige onderneming actief en staat niet 
onder het gezag van de Principaal; 

 
 (C) De Principaal doet beroep op verschillende handelsagenten of andere medewerkers met het 

oog op haar activiteiten en doet dus niet uitsluitend beroep op de Agent; 
 
 (D) De Agent verklaart kennis en ervaring te hebben verworven betreffende de door de Principaal 

gevoerde activiteiten. De Agent beschikt over de nodige know-how en de mogelijkheid om in te 
staan voor deze dienstverlening en beschikt over de nodige kennis in de ruimste zin van het 
woord om bijstand in dit domein te leveren. De Agent is bereid zijn diensten ter beschikking te 
stellen van de Principaal tegen de voorwaarden als opgenomen in navolgende Overeenkomst. 

 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 
 
Artikel 1:  Voorwerp - Opdracht 
 
De Principaal vertrouwt voor de Zaken een agentuur toe aan de Agent, die aanvaardt. 
 
Deze Agentuur valt onder de toepassing van Boek X, Titel I van het Wetboek Economisch Recht en van 
de hierna overeengekomen voorwaarden. 
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De handelsagentuur heeft betrekking op de Zaken die tot het zakengamma van de Principaal behoren, 
zijnde het aanbieden, verdelen en verkopen van ZES Bodyguard producten. 
 
De goede uitvoering van deze opdracht bevat verder onder meer de volgende activiteiten/prestaties: 
 

 business development voor de Principaal en promotie maken voor de Zaken; 
 op pad gaan om overeenkomsten af te sluiten met klanten in België, conform de gebruikelijke 

voorwaarden; 
 zich naar behoren wijden aan de onderhandelingen over en, in voorkomend geval, aan het 

afsluiten van de zaken met potentiële klanten; 
 aan de Principaal alle nodige beschikbare inlichtingen verschaffen; 
 aan de Principaal alle documenten (incl. briefwisseling) verschaffen die betrekking hebben op 

de Zaken; 
 per kwartaal nauwkeurige verslagen opmaken over de eigen werkzaamheid met inventaris 

van de nieuwe en bestaande klanten; 

 de Principaal informeren over marktontwikkelingen; 
 de redelijke richtlijnen van de Principaal opvolgen, zonder dat dit evenwel begrepen kan worden 

als zou de Agent onder leiding en toezicht staan van de Principaal;  
 te allen tijde klantvriendelijk, beleefd en empathisch omgaan met de (potentiële) klanten; 
 aan de Principaal gegevens verstrekken over de door de concurrentie gehanteerde prijzen en 

hun zaken indien de Agent hiervan kennis krijgt (al dan niet via (potentiële) klanten); 
 
Bovenstaande opsomming wordt gegeven ten exemplatieve titel en is geenszins limitatief, met dien 
verstande dat de Agent, noch klanten verbonden kunnen en mogen worden door overeenkomsten 
dewelke niet conform de gebruikelijke voorwaarden zij, zoals hoger beschreven. Bovendien kunnen 
deze activiteiten gedurende deze Overeenkomst steeds worden uitgebreid. 
 
De Agent verbindt er zich tegenover de Principaal toe de verplichtingen en prestaties die voortvloeien 
uit deze Overeenkomst naar best vermogen uit te voeren. 
 
De Agent zal de nodige waakzaamheid, loyaliteit, ernst en ervaring aan de dag leggen die van een 
Agent als ervaren specialist in het domein kan verwacht worden. 
 
De Agent zal zich bij het uitvoeren van deze Overeenkomst laten leiden door richtlijnen ontvangen of 
strategische beslissingen genomen door de bestuurder(s) van de Principaal en aan elke door de 
Principaal gegeven instructies ten aanzien van prijsvoering, de te hanteren algemene voorwaarden, 
levertijden, betalingstermijnen etc. 
 
De Agent organiseert zelf zijn werkzaamheden en staat niet onder gezag, leiding en toezicht van de 
Principaal voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
 
Artikel 2:  Bemiddeling 
 
De activiteit van de Agent omvat enkel de bemiddeling van zaken, een en ander strikt overeenkomstig 
de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van de Principaal. De Agent verklaart kennis te 
hebben van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van de principaal. De Principaal verbindt 
er zich toe de Agent op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de algemene voorwaarden. 
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Het is de Agent niet toegestaan voor rekening van de Principaal overeenkomsten af te sluiten of zich 
op enigerlei wijze te verbinden. In geen geval zal  de handtekening van de Agent de Principaal binden, 
hetgeen de Agent ook aan de klanten zal bekend maken. 
 
 
 
Artikel 3:  Beschikbaarheid en zelfstandigheid 
 
Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal de Agent beschikbaar zijn volgens afspraak voor de 
Principaal en zal hij aanwezig zijn op de uitbatingszetel van de Principaal telkens wanneer de uitvoering 
van de Overeenkomst dit noodzakelijk maakt.  
 
Bij de uitvoering en organisatie van zijn dienstverlening kan de Agent in volle vrijheid beschikken over 
zijn tijdsgebruik en organisatie van zijn activiteiten, voor zover één en ander geen afbreuk doet aan 
kwaliteit, kostprijs en tijdigheid van de dienstverstrekking. De Agent erkent en aanvaardt dat de optimale 
uitvoering van de Overeenkomst zijn voldoende beschikbaarheid impliceert in functie van de optimale 
uitvoering van de bemiddeling in de Zaken, waarbij deze er tevens voor zal zorgen dat hij afdoende 
telefonisch bereikbaar is. 
 
Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen, gevoerd tussen de Principaal en de Agent, 
dienen aanzien te worden als onontbeerlijk werkinstrument om hen toe te laten hun opdracht 
overeenkomstig de verbintenissen uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei 
gezagsverhouding tussen de Principaal en de Agent. 
 
De Agent verbindt zich tot naleving van zijn sociale en fiscale verplichtingen die gelden voor 
zelfstandigen of zelfstandige ondernemingen (bijdragen aan het sociaal-zekerheidsstelsel, 
bedrijfsvoorheffing, BTW, handelsregister, ...).  
 
Partijen erkennen dat de uitvoering van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende relatie geen 
arbeidsovereenkomst kan creëren tussen de Principaal en de Agent. De Agent zal de Principaal 
vrijwaren voor elke aanspraak die derden op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak maken als gevolg van een 
eventuele herkwalificatie van de samenwerking tussen de Partijen. 
 
 
Artikel 4 :  Gebied en geen exclusiviteit in het voordeel van de Agent 
 
Deze handelsagentuur geldt voor het hierna omschreven gebied: België (hierna het “Gebied” 
genoemd). 
 
De Principaal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zowel rechtstreeks als door bemiddeling van 
andere tussenpersonen actief te zijn in het gebied en zaken te bemiddelen.  
 
De Agent heeft dus nadrukkelijk geen exclusiviteit van handelen binnen het Gebied dan wel ten aanzien 
van enige klantenkring. De Agent verklaart dat hij er uitdrukkelijk kennis van heeft genomen dat de 
Principaal ook met andere tussenpersonen zaken bemiddelt. 
 
De activiteit van de Agent zal niet gewijd zijn aan zaken die op enigerlei wijze concurrentieel zijn met de 
Zaken van de Principaal. 
 
Enigerlei activiteit van de Agent voor zaken die concurrentieel zijn met de Zaken van de Principaal, 
vereist de expliciete en voorafgaande toestemming van de Principaal. 
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Artikel 5 :  Subhandelsagenten 
 
De Agent mag geen beroep doen op subhandelsagenten, tenzij met uitdrukkelijke en voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de Principaal, in welk geval de subhandelsagenten handelen onder de 
verantwoordelijkheid van de Agent, die hun Principaal wordt. 
 
 
Artikel 6:  Vergoeding 
 
De vergoeding van de Agent bestaat uit een commissie van tien procent (10%) van het bedrag betaald 
door de klant bij aankoop van een één of meerdere producten. 
 
De Principaal verstrekt aan de Agent een opgave van de verschuldigde commissies en wel uiterlijk op 
de 15de dag van de maand volgend op de maand waarin de commissies opeisbaar zijn geworden. 
 
Deze opgave omvat alle van belang zijnde gegevens op grond waarvan de commissies zijn berekend. 
 
De Agent zal maandelijks een factuur opstellen, op basis van de door de Principaal verstrekte informatie. 
 
De Agent verbindt zich ertoe de samenstelling van het totale bedrag te specificeren, meer bepaald zal 
hij als bijlage aan de factuur een gedetailleerd overzicht geven van de aankopen van de klant als gevolg 
van de tussenkomst van de Agent. 
 
De Principaal zal de commissie voldoen aan de Agent binnen 30 dagen na ontvangst van de door de 
Agent opgestelde factuur. 
 
 
Artikel 7:   Opeisbaarheid en verval van recht op commissie 
 
De commissie is opeisbaar van zodra één van de volgende omstandigheden zich voordoet: 
 

- de Principaal heeft de overeenkomst uitgevoerd of had krachtens de overeenkomst met de klant 
zijn verplichtingen moeten uitvoeren. 

- De klant is zijn contractuele verplichtingen volledig nagekomen. 
 
De commissie is uiterlijk opeisbaar, wanneer de klant zijn deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd 
of had moeten uitvoeren, indien de Principaal zijn deel had uitgevoerd. 
 
Het recht op commissie vervalt indien en voor zover vaststaat dat de derde zijn verbintenissen niet 
nakomt, behalve wanneer de niet-uitvoering terug te voeren is op omstandigheden die aan de Principaal 
te wijten zijn. 
 
Zonder afbreuk te doen aan dit artikel, zal een commissie slechts aan de Agent worden uitbetaald vanaf 
een bedrag van 100 EUR. 
 
 
Artikel 8:  Duur 
 
Deze Overeenkomst gaat in op ……../……../20….... en is van onbepaalde duur. 
 
Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn zoals 
voorzien in art. X.16 §1 WER. De opzegtermijn bedraagt één maand gedurende het eerste jaar van de. 
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Na het eerste jaar wordt de opzeggingstermijn vermeerderd met één maand voor elk begonnen jaar, zonder 
dat deze termijn de duur van 6 maanden te boven mag gaan 
 
De Partij die de overeenkomst wenst te beëindigen zonder (of met onvoldoende) opzegtermijn, of 
zonder de redenen voorzien in artikel 9, dient aan de andere Partij een opzegvergoeding te betalen, 
gelijk aan de gebruikelijke vergoeding voor de duur van de opzegtermijn, hetzij met het resterende deel 
van die termijn, berekend op basis van de commissies over de laatste 12 maanden die de beëindiging 
voorafgaat, of indien de overeenkomst nog geen 12 maanden loopt, op basis van het gemiddelde van 
de commissies tijdens de loopduur van de Overeenkomst. 
 
 
 
Artikel 9: Kennisgeving van de beëindiging met opzeggingstermijn of –vergoeding 
 
De kennisgeving van de opzegging geschiedt door afgifte aan de andere Partij van een geschrift waarin 
het begin en de duur van de opzegtermijn wordt aangegeven, met schriftelijke ontvangstbevestiging van 
de Partij aan wie het gericht is. De kennisgeving kan ook geschieden, hetzij bij aangetekende brief die 
uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaarderexploot. 
 
Het einde van de opzegtermijn moet steeds samenvallen met het einde van een kalendermaand. 
 
 
Artikel 10:  Eenzijdige beëindiging zonder opzeggingstermijn of -vergoeding 
 
Elk van de Partijen kan de Overeenkomst zonder opzeggingstermijn of -vergoeding vroegtijdig bij een 
ter post aangetekende brief beëindigen: 
 

- wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de Agent en 
de Principaal onmogelijk maken, 

- en/of wanneer de andere Partij ernstig tekortkomt in haar verplichtingen, 
 
en op voorwaarde dat de feiten die aan de grondslag liggen van deze uitzonderlijke omstandigheden of 
deze ernstige tekortkoming: 
 

- binnen de zeven (7) dagen na het ogenblik waarop zij bekend werden aan de Partij die zich 
erop beroept, worden ingeroepen; 

- binnen de zeven (7) dagen na de beëindiging bij een ter post aangetekende brief aan de andere 
Partij worden ter kennis gebracht. 

 
De Principaal kan bovendien, zonder opzegvergoeding en onverminderd alle schadeloosstellingen, de 
Overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn beëindigen: 
 

- in geval van kennelijk foutief of bedrieglijk beheer van de Agent; 
- in geval van niet naleving door de Agent van één of meerdere van de verplichtingen onder deze 

Overeenkomst nadat deze daartoe nochtans werd aangemaand; 
- Indien de Agent zich schuldig maakt aan fraude, verduistering, slechtmaking van de Principaal 

of enig misdrijf; 
- indien de Agent uitstel van betaling wordt verleend, of indien de Agent in staat van faillissement 

wordt verklaard of in vereffening gaat. 
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Artikel 11:   Uitwinningsvergoeding 
 
Na beëindiging van de Agentuur heeft de Agent recht op een uitwinningsvergoeding, wanneer hij tijdens 
de overeenkomst nieuwe klanten heeft aangebracht of de Zaken met de bestaande klanten aanzienlijk 
heeft uitgebreid en voor zover dit de Principaal nog aanzienlijke voordelen kan opleveren. 
 
De uitwinningsvergoeding is niet verschuldigd: 
–  indien de Principaal de Overeenkomst heeft beëindigd ten gevolge van een ernstige tekortkoming 

van de Agent; 
– indien de Overeenkomst werd beëindigd door de Agent, tenzij de beëindiging voortvloeit uit een aan 

de Principaal te wijten reden of het gevolg is van leeftijd, invaliditeit of ziekte van de Agent op grond 
waarvan redelijkerwijze niet meer van deze laatste kan worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden 
voortzet; 

– indien de Agent of diens erfgenamen, overeenkomstig een afspraak met de Principaal, hun rechten 
en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde overdragen. 

 
 
Artikel 12:  Geheimhouding 
 
De Agent verbindt zich ertoe zich ervan te onthouden voor al dan niet commerciële doeleinden 
Confidentiële Informatie bekend te maken of buiten het kader van de opdracht onder deze 
Overeenkomst te gebruiken, tenzij hij hiervoor over de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van 
de Principaal beschikt. 
 
Onder Confidentiële Informatie dient te worden begrepen: alle know-how, zakengeheimen (waaronder 
klanteninformatie, leveranciersinformatie, prijsinformatie, etc.), geheimen in verband met persoonlijke 
of vertrouwelijke aangelegenheden of andere vertrouwelijke informatie, ongeacht of het confidentieel 
karakter ervan uitdrukkelijk is vermeld en (i) die betrekking heeft op de Principaal en op haar activiteiten 
of (ii) waarvan de Agent kennis heeft uit hoofde van zijn relatie met de Principaal (ongeacht de 
hoedanigheid waarin hij zijn kennis verwierf). 
 
Deze geheimhoudingsverbintenis geldt wereldwijd vanaf de datum van deze Overeenkomst tot vijf jaar 
na het einde van deze Overeenkomst. 
 
Elke individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel zal aanleiding geven tot een forfaitaire 
contractuele schadevergoeding ten bedrage van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per inbreuk, ten gunste 
van de Principaal, onverminderd het recht van de Principaal om de vergoeding van haar werkelijke 
schade te vorderen. 
 
De Agent stemt ermee in dat de verbintenissen beschreven in dit artikel redelijk zijn en noodzakelijk ter 
bescherming van de rechtmatige belangen van de Principaal. 
 
Deze clausule blijft van toepassing na beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht door welke Partij 
of om welke reden deze Overeenkomst beëindigd wordt. 
 
Indien een bovenvermelde beperking of schadevergoeding niettemin door een bevoegd rechtscollege 
of andere autoriteit ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, maar geldig zou zijn indien een 
deel van de tekst zou worden geschrapt en/of de periode zou worden verkort en/of het geografisch 
gebied zou worden verkleind en/of de forfaitaire schadevergoeding zou worden verminderd, dan zal 
deze beperking / schadevergoeding gelden mits toepassing van de wijzigingen die noodzakelijk zijn om 
ze geldig en uitvoerbaar te maken. 
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Artikel 13:  Concurrentiebeding 
 
De Agent zal zich er gedurende de Overeenkomst van onthouden : 
 

- Elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelname in of betrokkenheid bij een activiteit die 
rechtstreeks of onrechtstreeks concurrerend is met de activiteiten van de Principaal en/of haar 
verbonden vennootschappen of een deel daarvan hetzij als werknemer, zaakvoerder, partner, 
bestuurder, aandeelhouder, adviseur of mandataris van een vennootschap, maatschap of enige 
andere onderneming (incl. natuurlijke personen), hetzij in eigen naam; 

- Elke rechtstreekse of onrechtstreekse poging om het personeel van de Principaal en/of haar 
dochtervennootschappen en/of haar verbonden vennootschappen ertoe aan te zetten hun band 
met de Principaal en/of haar dochtervennootschappen en/of verbonden vennootschappen te 
beëindigen; 

- Enige groothandel/leverancier of andere vennootschap of onderneming die zaken doet met de 
Principaal aan te zetten om niet langer handel te drijven met de Principaal of handel te drijven 
met de Principaal tegen andere voorwaarden (ten nadele van de Principaal) dan voorheen van 
toepassing. 

 
Het concurrentieverbod ten laste van de Agent tegenover de Principaal gaat in vanaf de ondertekening 
van deze overeenkomst en geldt voor de duur van deze overeenkomst, één (1) jaar na beëindiging van 
deze overeenkomst voor alle concurrerende zaken in de gebieden waarin de Agent gedurende en tot 
één (1) jaar na beëindiging van deze Overeenkomst actief is zijnde het Belgische grondgebied.  
 
De Agent verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levenspartner, evenals zijn/haar 
kinderen, familie, vrienden en verwante kennissen gebonden zijn door onderhavige clausule, tenzij de 
Agent kan aantonen dat de overtreding van onderhavige clausule volledig buiten zijn wil om geschiedt. 
 
Bij overtreding van deze bepaling is de Agent een schadevergoeding verschuldigd van € 25.000,00 per 
inbreuk, onverminderd het recht van de Principaal om zijn werkelijk geleden schade te vorderen, indien 
deze hoger zou zijn. 
 
Indien een bovenvermelde beperking of schadevergoeding niettemin door een bevoegd rechtscollege 
of andere autoriteit ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, maar geldig zou zijn indien een 
deel van de tekst zou worden geschrapt en/of de periode zou worden verkort en/of het geografisch 
gebied zou worden verkleind en/of de forfaitaire schadevergoeding zou worden verminderd, dan zal 
deze beperking / schadevergoeding gelden mits toepassing van de wijzigingen die noodzakelijk zijn om 
ze geldig en uitvoerbaar te maken. 
 
 
 
Artikel 14:   Persoonlijk karakter van de Overeenkomst 
 
Deze Agentuur heeft een strikt persoonlijk karakter en dient te worden uitgevoerd door dhr/mevr.. 
…………………………..….. 
 
De uitvoering van de Agentuur door een derde,  zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de 
Principaal vormt een ernstige tekortkoming in hoofde van de Agent, minstens een uitzonderlijke 
omstandigheid die elke professionele samenwerking tussen Agent en Principaal definitief onmogelijk 
maakt.  
 
In geval van overlijden van de Agent, de gedelegeerde bestuur of de zaakvoerder of in geval van 
faillissement van de Agent eindigt de Agentuurovereenkomst van rechtswege. 
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Artikel 15:   Verjaring 
 
De rechtsvorderingen die uit de Overeenkomst ontstaan, verjaren 1 jaar na het eindigen van de 
Overeenkomst of 5 jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn langer mag 
duren dan 1 jaar na het eindigen van de Overeenkomst. 
 
 
Artikel 16: Wijzigingen - Splitsbaarheid – Onafhankelijkheid van bepalingen 
 
De eventuele schrapping of wijziging van enig artikel van deze Overeenkomst zal in een door alle 
Partijen ondertekend document gebeuren.  
 
In geval van ongeldigheid of nietigheid van een clausule of gedeelte van een clausule van deze 
Overeenkomst, wordt die clausule voor niet geschreven gehouden, zonder dat de ongeldigheid of nietigheid 
de nietigheid van de gehele Overeenkomst of van de overige gedeelten van die clausule kan 
teweegbrengen. 
 
De ongeldige of nietige clausules of gedeelten van clausules zullen worden vervangen door geldige 
clausules of gedeelten van clausules die de hier weergegeven bedoeling van Partijen het best benaderen. 
 
Artikel 17: Mededelingen 
 
Alle mededelingen/kennisgevingen waarin onderhavige Overeenkomst voorziet of die in verband met deze 
Overeenkomst gebeuren, moeten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, schriftelijk en per aangetekende brief 
worden gezonden naar het adres van de Partijen zoals aangegeven in deze Overeenkomst. Elke 
mededeling wordt geacht gegeven te zijn (i) drie werkdagen na poststempel, of (ii) één werkdag na de 
datum van het ontvangstbewijs. De Partijen kunnen een adreswijziging meedelen overeenkomstig deze 
bepaling. Waar de Overeenkomst zulks voorziet of bij hoogdringendheid kunnen berichten in afwijking van 
het voorgaande ook per e-mail worden gestuurd. In dergelijk geval zal de mededeling die uitdrukkelijk 
melding dient te maken van de hoogdringendheid, geacht worden te zijn geschied de dag van het 
verzenden van het e-mail bericht. In geval van hoogdringendheid is daarvan uitdrukkelijk melding te maken 
en is de mededeling per aangetekende brief te bevestigen. 
 
Artikel 18: Afstand van recht 
 
Geen enkele Partij bij deze Overeenkomst kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht 
of aanspraak uit de Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze 
afstand schriftelijk is meegedeeld bij toepassing van het Artikel “Mededelingen” van deze 
Overeenkomst.  
 
Indien een Partij bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder 
de Overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een 
andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder 
de Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, 
zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen. 
 
 
Artikel 19: Titels 
 
De beschrijvende woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende hoofdstukken, artikelen of 
onderdelen daarvan, zijn enkel opgenomen om de lezing van de Overeenkomst en verwijzingen naar 
bepalingen te vergemakkelijken. Zij zijn geen deel van de Overeenkomst en definiëren, beperken of 
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beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de paragraaf waarop zij betrekking 
hebben. 
 
 
Artikel 20: Volledige Overeenkomst 
 
Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het 
voorwerp ervan. Zij vervangt alle vroegere brieven, verklaringen of overeenkomsten betreffende het 
voorwerp ervan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Overeenkomst. 
 
 
Artikel 21: Kosten 
 
Iedere Partij draagt de door haar gemaakte of nog te maken kosten in verband met het tot stand komen 
en de uitvoering van deze Overeenkomst. 
 
 
Artikel 22:  Rechtsopvolgers 
 
Deze Overeenkomst zal gevolgen hebben, zowel ten aanzien van de Partijen als ten aanzien van hun 
vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechthebbenden, ondeelbaar onder elkaar. 
 
 
Artikel 23: Toepasselijk recht en Bevoegdheid 
 
Onderhavige Overeenkomst en haar uitvoering zal worden beheerst door, en geïnterpreteerd 
overeenkomstig het Belgisch Recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering 
van deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan en beoordeeld worden door de rechtbanken van 
Tongeren. 
 
 
 
Aldus opgemaakt te Tongeren op ………………………….…………… in 2 exemplaren, waarvan iedere 
partij verklaart er één ontvangen te hebben.  
 

 

 

 

De Principaal,             De Agent, 
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