
 

Algemene voorwaarden evenementenorganisatie:

 

Majestueus, dorpsstraat 34, 3390 Tielt-Winge 
BE 0506 983 564 – Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van 
belasting. BTW niet toepasselijk.

 Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden, en in iedere overeenkomst waarop deze toepasselijk
zijn, wordt verstaan onder: 
1. Majestueus, Dorpsstraat 34, 3390 Tielt-Winge, Gebruiker van deze algemene 
voorwaarden. 
2. Opdrachtgever; de (rechts) persoon, die aan Majestueus een opdracht heeft 
verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement. 
3. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Majestueus tot 
advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement. 
4. Derden: iedere andere partij (in de meeste ruime zin) die, alleen of in 
groepsverband, door Majestueus is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte 
van het evenement, zoals cateraar of entertainment. 
5. Projectdatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door 
Majestueus te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden. 
6. Locatie /Tijd: de met Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering.

7. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit 
overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Majestueus enerzijds en Opdrachtgever 
anderzijds. De door wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor
zover niet in strijd met onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze 
voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang 
bedongen is. 



2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers
van Majestueus en ingeschakelde derden. 
3. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever 
gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Majestueus schriftelijk zijn
aanvaard. 
4. Door het ondertekenen van een overeenkomst of welke andere verbintenis dan 
ook, gaat Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3: Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten 
1. Majestueus stuurt, na persoonlijk contact, een offerte of aanbieding die binnen de 
in de offerte of aanbieding aangegeven tijd ondertekend geretourneerd dient te zijn 
aan Majestueus. Alle door Majestueus gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, 
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
2. Vanaf dat moment gaat Majestueus met de boeking aan de slag en zijn er mogelijk
aan eventuele wijzigingen kosten verbonden. 
3. Indien Majestueus vervolgens een opdrachtbevestiging stuurt (en de 
Opdrachtgever de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn ondertekent en 
terugstuurt), is een overeenkomst tot stand gekomen. 
4.Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, 
kan Majestueus de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen 
of de vooropgestelde prijs, niet garanderen. 
5.Na onze ontvangst van de opdrachtbevestiging, ontvangt de Opdrachtgever een 
factuur voor de eventuele aanbetaling. Indien deze niet binnen de vermeldde termijn 
voldaan wordt, is  Majestueus gemachtigd de in de opdrachtbevestiging geboden 
diensten te annuleren. 
6. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de 
overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit 
deze overeenkomst voortvloeien. 
7. Offertes van Majestueus  hebben een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders 
vermeld in de offerte. 

Artikel 4: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die 
zij in het kader van hun al dan niet aangegane overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hierbij wordt zowel
bedrijfsgevoelige informatie bedoeld zoals bv.: leveranciersgegevens, 
klantengegevens, enzovoorts, als know-how gevoelige informatie zoals bv.: door ons 
opgezet concepten, plannen, planningen, interne brainstormen, enzovoort. Het 
verspreiden of dupliceren van  deze gegevens door de klant enerzijds of door een 
ander bedrijf anderzijds wordt gesanctioneerd zoals beschreven onder artikel 4.1: 
Geheimhouding – Santies. 

Artikel 4.1: Geheimhouding - Sancties
Het verspreiden of dupliceren van bovenomschreven gevoelige informatie zonder 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Majestueus geeft het recht het 
verbeuren voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare 
boete van €1.000,- 

Artikel 5: Uitvoering 
1. Opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig 
mogelijk daarna, alle gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een 



goede uitvoering van de overeengekomen diensten. 
2. Majestueus zal elke overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren, en is bevoegd 
om – indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering 
van de verstrekte opdracht en na overleg met de Opdrachtgever, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever 
zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 
3. De uitvoering door Majestueus van een overeenkomst geschiedt op basis van de 
op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden 
en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan 
Majestueus verstrekte gegevens. 
4. De Opdrachtgever is gehouden Majestueus tijdig alle informatie en bescheiden te 
verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 6: Reiskosten 
1. Reiskosten worden vooraf kenbaar gemaakt in de offerte en opdrachtbevestiging. 
2. Reiskosten worden per evenement of per afspraak vermeld. Wanneer er 
aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken 
volgen in het kader van de voorbereiding van het evenement, zullen deze aan de 
Opdrachtgever worden berekend. 3. Eventuele kosten die ontstaan door het in fasen 
moeten opbouwen of vervoeren van benodigdheden voor het evenement worden in 
overleg doorberekend aan de Opdrachtgever.

Artikel 7: Laden & lossen                                                                                                
Obstakels dienen van tevoren gemeld te worden, zoals trappen, grote loop afstand, 
smalle doorgang enz.

Artikel 8: Voorzieningen, verzorging door opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt dat er tijdens uitvoering overeengekomen opdracht voor 
Afsluitbare verkleed/opslagruimte voor medewerkers Majestueus en artiesten. 
Daarnaast ook kostenloze parkeerplaatsen voor voertuigen van medewerkers en 
artiesten Majestueus.
2. De medewerkers van Majestueus en artiesten ontvangen van de opdrachtgever 
tijdens een show een redelijk aantal consumpties van eenvoudige aard, echter 
tenminste een consumptie per persoon per uur of zoals in offerte aangegeven.

Artikel 9: Wijzigingen en aanvullingen 
1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het 
oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is Majestueus  gerechtigd deze wijzigingen 
/aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever 
is vereist. Voor zover deze wijzigingen /aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben,
zal dit geschieden voor rekening van de Opdrachtgever en zal dit meerwerk aan de 
Opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. 
2. Wijzigingen in onderdelen van het evenement op verzoek van Opdrachtgever 
zullen door  Majestueus voor zover mogelijk worden uitgevoerd, mits deze 
wijzigingen tijdig schriftelijk aan Majestueus worden doorgegeven en wel uiterlijk 14 
dagen voor de projectdatum. Wel zullen de eventuele, door de toeleveranciers, in 
rekening gebrachte meerkosten door worden belast aan Opdrachtgever. 
3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten 
worden deze kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Majestueus 



1. De aansprakelijkheid van  Majestueus is beperkt tot vergoeding van directe schade
in verband met gebreken in het geleverde die het deel van de factuurwaarde dat 
betrekking heeft op de gebrekkige diensten nooit te boven gaat. 
2. De aansprakelijkheid van Majestueus zal het totale bedrag van de betreffende 
order nooit (extra) te boven gaan, noch de eventueel door de verzekeraar van 
Majestueus gedane uitkering. 
3. Majestueus is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte 
bedrijfsschade, stagnatieschade, winstderving, bewerkingskosten enz.. En evenmin 
voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen van 
Majestueus of veroorzaakt wordt of in verband staat met door Majestueus gebruikt 
materiaal. 
4. Majestueus is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door 
de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Opdrachtgever het heeft 
aangeschaft. 
5. De Opdrachtgever vrijwaart Majestueus voor elke aansprakelijkheid jegens derden
die verder gaat dan (het bedrag van) de aansprakelijkheid welke Majestueus jegens 
Opdrachtgever heeft. 
6. Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan 
Majestueus schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt binnen 8 dagen na de projectdag. De 
rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen 
vanaf het moment van de projectdag, niet meer worden ingesteld door de 
Opdrachtgever dan wel door diens rechtverkrijgenden. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van Opdrachtgever 
1. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door Majestueus 
en betrokken derden ter beschikking worden gesteld, is Opdrachtgever verplicht deze
goederen en materialen in dezelfde staat weer aan Majestueus op te leveren. 
Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door 
Opdrachtgever aan Majestueus of betrokken derden worden vergoed.
2. De verhuurde objecten blijven eigendom van Majestueus en mogen niet worden 
onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van 
Majestueus.
3. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder
begeleid verhuren wordt verstaan, dat Majestueus, naast het afstaan in gebruik van 
het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, 
verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig 
schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in 
huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld 
voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde.
4. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde 
voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken 
en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan
Majestueus kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht 
wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en 
zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retourneren van het verhuurde 
geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
5. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel 
waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. 
De huurder dient als een goed huisvader/moeder voor het verhuurde zorg te dragen. 
Het verhuurde dient door huurder aan Majestueus, in dezelfde staat als dat het 
verhuurde ontvangen is, te worden teruggegeven.
6. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Majestueus geen



bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. 
Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht, is de huurder 
gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Majestueus te vergoeden. Indien 
door deze schade Majestueus zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet 
volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der 
huurpenningen.
7. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening 
gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is 
gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als 
overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat
de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten 
deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat
een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
8. Tijdsduur: Medewerkers van  Majestueus zijn volgens een in het contract bepaalde
tijdsduur aanwezig. Dit is de aanwezigheidstijd inclusief de gebruikelijke pauzes en 
exclusief de op- en afbouwtijden. Extra werktijd wordt per persoon per uur in rekening
gebracht.
9. Plaatsing: De vernoemde prijs op het contract geldt bij normale aan- en 
afvoersituaties via de begane grond. Bij aan- en afvoer via trap(pen) en/of (lift)en 
worden extra personele kosten in rekening gebracht.
10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de 
bezoekers van een krachtens een overeenkomst door Majestueus georganiseerd of 
uitgevoerd evenement. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die 
Majestueus als gevolg van dit handelen en nalaten van de bezoekers zal lijden. 
11. Majestueus is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onvolledige 
vergunningen. Eventuele kosten worden aan de Opdrachtgever doorberekend. De 
Opdrachtgever zorgt zelf voor volledige en benodigde vergunningen. 
12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van 
Majestueus en derden. Indien de leidinggevende van  Majestueus constateert dat er 
geen veilige werkomgeving is, is Majestueus gerechtigd de werkzaamheden per 
direct te staken en de overeenkomst te ontbinden en is  Majestueus gerechtigd de 
schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden
13. Bij het huren van goederen/materialen van Majestueus dient de huurder / 
opdrachtgever zelf een verzekering af te sluiten voor diefstal en schade. 

Artikel 12: Overmacht 
1. Indien Majestueus door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens 
Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van 
de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die 
zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet 
konden worden vermeden. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend, het 
handelen of nalaten van door Majestueus ingeschakelde derden dat niet aan 
Majestueus toegerekend kan worden, waaronder onder meer dient te worden 
verstaan, het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte of nalatigheid van 
andere ingeschakelde derden. 
2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen 
het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft 
Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Majestueus als
gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
3. Majestueus heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, 
indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of 



gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit 
voor Opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of 
ontbinding van de overeenkomst. Majestueus is verplicht Opdrachtgever op de 
hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte
is. 
4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn voor 
Majestueus, wegens overmacht aan de zijde van Majestueus en/of Opdrachtgever, is
Opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door 
Majestueus gepresteerde. 
5. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijke overmachtstoestand 
op de hoogte stellen. 
6. Indien Opdrachtgever ten tijde van de uitvoering van het evenement nalatig is 
gebleken in het verstrekken van cruciale informatie met betrekking tot de verzorging 
van het evenement door Majestueus, is Majestueus gerechtigd het evenement per 
direct te stoppen. 

Artikel  13: Annuleringen door Opdrachtgever 
1. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de 
bestelling, met een minimum van € 500 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de 
mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.
2. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan 
een mondelinge annulering kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas 
spreken van annulering, wanneer deze getekend is door Opdrachtgever en in bezit is
van Majestueus. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan 
Majestueus een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage: 
a. In geval van annulering 6 tot 8 maanden voor de projectdatum: 25% van het 
bedrag in de opdrachtbevestiging, 
b. In geval van annulering 4 tot 6 maanden voor de projectdatum: 40% van het 
bedrag in de opdrachtbevestiging, 
c. In geval van annulering 2 tot 4 maanden voor de projectdatum: 50% van het 
bedrag in de opdrachtbevestiging, 
d. In geval van annulering 1 tot 2 maanden voor de projectdatum: 60% van het 
bedrag in de opdrachtbevestiging, 
e. In geval van annulering 14 dagen tot 1 maand voor de projectdatum: 75% van het 
bedrag in de opdrachtbevestiging, 
f. In geval van annulering op projectdatum tot 14 dagen voor projectdatum: 100% van
het bedrag in de opdrachtbevestiging, 
Dit onverminderd het recht van Opdrachtgever om volledige schadevergoeding, 
inclusief gederfde winst te vorderen. 
2. Majestueus is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, 
zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet volledig aan
zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen. 
3. Indien Opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als een annulering 
tenzij in onderlinge overeenstemming met Majestueus een nieuwe productiedatum 
vastgesteld wordt, waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming
is bereikt ten aanzien van de nieuwe som. 
4. Alle schade- en andere vergoedingen die moeten worden betaald door 
Majestueus, en die voortvloeien uit een annulatie vanwege de opdrachtgever, worden
voor het volledige bedrag doorgerekend aan de opdrachtgever.



Artikel 14: Prijzen 
1. Tenzij anders vermeldt, zijn al onze prijzen: 
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. 
- vermeld in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 
2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Majestueus 
gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; met dien verstande dat
reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden 
vermeld en dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien 
de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. 
3. Alle prijzen die vermeld worden met betrekking tot decor, meubilair en rekwisieten, 
met uitzondering van corporatie aankleding zijn huurprijzen en deze zaken blijven 
eigendom van Majestueus of betrokken derden. 

Artikel 15: Betaling 
1. Nadat Majestueus de getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen, wordt door 
Majestueus een factuur verzonden voor een aanbetaling, welke in de 
opdrachtbevestiging vermeld staat. Deze dient binnen de genoemde termijn voldaan 
te zijn door Opdrachtgever zoals in opdrachtbevestiging beschreven, op factuur 
vermeld en aldus met Opdrachtgever overeengekomen. 
2. Bij het niet (kunnen) betalen van de aanbetaling is Majestueus gerechtigd de 
opdracht te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, als gevolg daarvan is 
Majestueus gerechtigd de schade te vorderen die zij hierdoor heeft geleden. Dit 
vervalt wanneer schriftelijk anders is vermeld door Majestueus . 
3. Vertraging of afwijkingen bij uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te 
late betaling van Opdrachtgever, zijn altijd voor risico van Opdrachtgever. 
4. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet 
uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de 
wettelijk rente plus 10% verschuldigd. Voor zover evenwel verschuldigde bedragen 
verband houden met door Majestueus aan derden verschuldigde bedragen in 
verband met een overeenkomst, dan is Opdrachtgever, voor zover Majestueus voor 
die aan derden verschuldigde bedragen wettelijke rente verschuldigd is, die hogere 
rente aan Majestueus verschuldigd. 
5. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief 
gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft 
betaald, is Opdrachtgever verplicht Majestueus alle buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten kunnen door 
Majestueus ten alle tijden worden begroot op 15% van het factuurbedrag met een 
minimum van € 100,- exclusief BTW, onverminderd het recht van  Majestueus om de 
werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn. 
6. De Opdrachtgever is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door 
hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

Artikel 16: Ontbinding 
1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is 
Majestueus gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 
a. De uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker
is gesteld; en/of 
b. De overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te 
vorderen; 
c. Één en ander onverminderd Majestueus andere rechten onder welke 



overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Majestueus tot enige 
schadevergoeding is gehouden. 
2. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen 
in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van 
faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de aannemer zich het 
recht voor de goederen terug te nemen.

Artikel 17: Belgisch recht en Belgische rechter 
1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer 
en Gebruiker is Belgische recht van toepassing. 
2. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten, is de rechtbank te 
Leuven of het daaronder vallend Kanton bevoegd te oordelen over geschillen die 
voortvloeien uit tussen Majestueus en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 

Artikel 18: Slotbepalingen
1. De Opdrachtgever verklaart wettelijk gerechtigd te zijn tot het tekenen van de 
overeenkomst als mede persoonlijk borg te staan tot nakoming en betaling van de uit 
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. De Opdrachtgever verklaart bekent te zijn met de algemene levering en 
verhuurvoorwaarden van Majestueus.
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