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Vooral Handelaars dienen te letten op de kleine letters in een contract 
 
Wie een contract ondertekent, leest uiteraard eerst nauwkeurig alle bepalingen van het 
contract, ook de zogenaamde “kleine lettertjes”. 
 
In deze “kleine lettertjes” staat vaak te lezen dat de contractspartij verklaart kennis genomen 
te hebben van een of andere bijlage, met daarin dikwijls de algemene voorwaarden van de 
tegenpartij. Vaak wordt deze bijlage niet doorgenomen. Soms heeft men er zelfs geen 
exemplaar van ontvangen. 
 
Voor consumenten bestaat er in dat geval nog enige bescherming. Die kan zich eventueel nog 
verdedigen met de mededeling dat hij geen kennis heeft genomen van de betreffende bijlage. 
 
Handelaars worden echter geacht voorzichtiger te zijn. De rechtbank van koophandel van 
Dendermonde oordeelde in haar vonnis van 7 november 2013 dat, in het geval dat een 
handelaar verklaart kennis te hebben genomen van een bijlage, zonder meer mag worden 
aangenomen dat hij dit ook effectief deed en akkoord gegaan is met de inhoud van die bijlage. 
Het argument waarbij betrokkene beweerde het document niet eens ontvangen te hebben 
werd door de rechter van de hand gewezen. 
 

Alle Belgen zijn dus gelijk voor de wet, maar de wet is niet gelijk voor iedereen op basis 

van hun economische activiteiten 

 

 

 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
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Contactgegevens Bebotax 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

mailto:info@bebotax.com

