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WEDSTRIJD REGELEMENT 

THE-EYE-OPENER 

 

 

The-Eye-Opener, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 

3920 Lommel (België), Balendijk 190 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met 

ondernemingsnummer 0732.657.925 (hierna “The-Eye-Opener” genoemd) is een onderneming 

gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van decoratieve inkledingen voor publiek gebruik en 

het ontwerpen en bouwen van speelhuisjes voor particulier gebruik.  

 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van 

welke aard dan ook met The-Eye-Opener komt te staan (hierna de “Klant” genoemd) of iedere 

persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of 

diensten verwerft (hierna de “Consument Klant” genoemd).  

 

 

Deelname 

- Deelname is enkel mogelijk per uniek e-mailadres. 

- Enkel deelnames die uitvoerbaar worden geacht door Eye-Opener worden geaccepteerd. De 

stijl en materialen worden vooraf doorgegeven. 

- Enkel deelnemers gevestigd in België worden geaccepteerd. 

 

Bekendmaking wedstrijdwinnaar 

 

- De trekking zal gebeuren door een willekeurige trekking op 25/11/2020, dit te volgen via 

ons verhaal op Instagram. 

- De winnaar wordt per e-mail en telefoon gecontacteerd. 

Levering 

 

- De oplevering van de uitgevoerde droom, wordt nagestreefd ter geschieden voor 

24/12/2020. 

 

Garantie en klachten 

 

- The-Eye-Opener staat er voor in om goederen te leveren die overeenstemmen met de 

overeengekomen goederen en de regels van de kunst.  

 

- De Klant verbindt zich ertoe om de goederen na levering door The-Eye-Opener onmiddellijk 

te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan 

overeenstemming tussen de overeengekomen goederen en de goederen die werden 

geleverd, onverminderd het bepaalde in artikel dient onverwijld en uiterlijk 7 (zeven) dagen 

na levering schriftelijk aan The-Eye-Opener te worden meegedeeld.   

 

- Ieder ontwerp dat vooraf aan de Klant ter goedkeuring wordt voorgelegd en waar de Klant 

zijn of haar goedkeuring voor heeft gegeven, kan na levering in geen geval nog een geldige 

grond voor een klacht uitmaken. Ieder akkoord dat de Klant geeft, wordt als een bindend 

akkoord beschouwd met het ontwerp zoals het werd voorgesteld.  

 

- Klanten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de 

ontdekking ervan per aangetekend schrijven door de Klant aan The-Eye-Opener te worden 

meegedeeld.   

 

- De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.   
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- In geval dat door The-Eye-Opener geleverde goederen in het kader van de overeenkomst 

met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een 

herstelling, vervanging of prijsvermindering, naar keuze van The-Eye-Opener, zonder dat de 

Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

 

Ten aanzien van Consument Klanten geldt in geval van klachten dat (i) de gebrekkige goederen 

in natura worden hersteld, zijnde door vervanging of herstelling, (ii) indien The-Eye-Opener 

niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument Klant de 

vervanging of herstelling kan verrichten, de Consument Klant een prijsvermindering of de 

ontbinding van de overeenkomst kan vorderen, en (iii) de Consument Klant desgevallend 

aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze 

kan worden aangetoond.  

 

- De Klant dient bij het gebruik van de geleverde goederen de gebruiksaanwijzingen van The-

Eye-Opener in acht te nemen. Gebreken die het gevolg zijn van een gebruik dat niet in 

overeenstemming is met de gebruiksaanwijzingen worden uitdrukkelijk uitgesloten van de 

door The-Eye-Opener geboden garantie. 

 

- Klachten met betrekking tot goederen die na levering door de Klant of een derde partij zijn 

gewijzigd of gebreken die te wijten zijn aan de Klant of een derde partij worden evenmin in 

aanmerking genomen.  

 

- De Klant is gehouden om The-Eye-Opener in staat te stellen de klacht te onderzoeken en 

dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen.  

 

- De onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen geleverd door The-Eye-Opener zal 

blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde goederen.  

 

Gegevensbescherming  

 

- The-Eye-Opener verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant 

te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

 

- Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt The-Eye-Opener de persoonsgegevens van de 

Klant hoofdzakelijk om haar contractuele verplichtingen tegenover de Klant na te komen en 

om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen, alsook om de kwaliteit van de goederen 

en diensten van The-Eye-Opener te blijven verbeteren.  

 

- In bepaalde gevallen deelt The-Eye-Opener, in uitvoering van de opgesomde doeleinden, de 

persoonsgegevens van de Klant mee aan derden. 

 

- De Klant kan steeds vragen aan The-Eye-Opener om te zien welke gegevens er door The-Eye-

Opener worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of over te dragen, of (in 

bepaalde gevallen) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te 

beperken. De Klant heeft ook het recht om een klacht bij de toezichthoudende overheid in te 

dienen. 

 

- Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van The-Eye-Opener, kan 

hij of zij contact opnemen met The-Eye-Opener via e-mail (siemon@the-eye-opener.com) of 

de privacyverklaring van The-Eye-Opener raadplegen op de website. 

 

Overmacht  
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- Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de 

tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 

2 (twee) dagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de 

situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of 

gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van 

die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de 

overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen 

van overmacht beschouwd: vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van 

een partij, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, 

informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van 

overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden. 

 

- In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden 

de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van 

rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval 

alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.  

 

- Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 30 (dertig) dagen, is elke partij gerechtigd 

om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere 

partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met 

uitzondering van de kosten die The-Eye-Opener reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de 

overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.  

 

Verplichtingen van de Klant 

 

- De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan The-

Eye-Opener, teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met 

de werkelijke kostprijs en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.   

 

- Het is tevens de verantwoordelijkheid van de Klant om eventuele (bouw)vergunningen te 

bekomen op de voorziene leveringsdatum van de constructie indien dit vereist is, waarvan 

hij of zij zelf de kosten zal dragen.  

 

- Meer algemeen is de Klant ertoe gehouden om na te gaan of er andere regels in acht dienen 

te worden genomen op de locatie waar de constructie zal worden gebouwd.  

 

Overdracht van eigendom en risico 

 

- De eigendom die rust op goederen die in het kader van de overeenkomst worden geleverd 

door The-Eye-Opener, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening 

door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend 

schadebeding, aan The-Eye-Opener. Niettemin zullen de risico’s van o.a. verlies, schade of 

vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de levering 

aan de Klant. 

 

- Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, 

is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te 

wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. 

 

- De Klant verbindt zich ertoe om The-Eye-Opener onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van 

elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud 

op rust, zou doen gelden. 
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- De Klant verbindt zich ertoe om The-Eye-Opener te verwittigen indien de goederen worden 

opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van The-Eye-

Opener de identiteit van de eigenaar meedelen. 

 

- In geval dat The-Eye-Opener beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de 

niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd 

het recht van The-Eye-Opener op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet 

beperkt tot de gederfde winst en andere commerciële schade.  

 

Intellectuele eigendomsrechten 

 

- Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, blijft The-Eye-Opener als enige titularis en 

houder van de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de 

geleverde goederen (plannen, studies, voorontwerpen, schetsen en modellen) in het kader 

van de overeenkomst met de Klant.  

 

- De Klant is niet gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de door The-Eye-Opener 

gecreëerde werken te wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, verspreiden, reproduceren, 

publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken (laten) creëren 

die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van The-Eye-Opener.   

 

- The-Eye-Opener kan nooit verhinderd worden om de gebruikte en ontwikkelde methodologieën 

en concepten te gebruiken voor andere projecten.  

 

- Voor zover de uitvoering van de overeenkomst door The-Eye-Opener gebeurt op basis van 

ontwerpen aangeleverd door de Klant, garandeert de Klant over de (intellectuele 

eigendoms)rechten te beschikken. De Klant vrijwaart The-Eye-Opener voor alle aanspraken 

inzake inbreuken op gebeurlijke (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 

 

Aansprakelijkheid 

 

- Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van The-Eye-Opener, is The-Eye-

Opener nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of 

gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, 

inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige andere vorm van 

schade.  

 

- The-Eye-Opener is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in 

haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot overmacht, reparaties of aangebrachte 

wijzigingen door de Klant of een derde partij of een met de bestemming strijdig gebruik. 

 

- De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van The-Eye-Opener voor 

directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de 

geleverde goederen onder de overeenkomst in kwestie.   

 

- De schade toerekenbaar aan The-Eye-Opener zal, naar keuze van The-Eye-Opener, verholpen 

worden in natura, door vervanging of herstelling. Wanneer herstel in natura onmogelijk is of 

een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal The-Eye-Opener de prijs zoals vastgelegd 

in de bevestigde offerte terugbetalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de 

Klant al heeft gehad van de betreffende goederen. In geval het een Consument Klant betreft 

is er een keuzerecht tussen een herstel in natura, een passende vermindering van de prijs 

of de ontbinding van de overeenkomst.  

 

Deelbaarheid 
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- Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, 

nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de 

geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden 

niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen The-Eye-Opener en de Klant te goeder trouw 

onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en 

rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 

- Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  

 

- Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt 

onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Limburg, afdeling Hasselt tenzij de wet 

dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 

 

*** 

 

 

 


