
 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN 

 

Artikel 1: begripsbepalingen 

 

LigplaatsenDVW: De biedingswebsite van De Vlaamse Waterweg nv, waarmee aan kandidaat-

concessionarissen ligplaatsen voor woonboten of commerciële vaartuigen aangeboden worden door 

middel van online biedingen. 

Bieder/kandidaat-concessionaris: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bieding heeft 

uitgebracht. Aan elke bieder kan maximaal één ligplaats worden toegewezen. 

Aanbieder: De Vlaamse Waterweg nv die een ligplaats voor een woonboot aanbiedt op de 

biedingswebsite. 

 

 

Artikel 2: toepassing algemene voorwaarden 

 

2.1   
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere door De Vlaamse Waterweg nv gehouden bieding en 
op iedere registratie door een kandidaat-concessionaris. 
 
2.2   
Elke bieder geeft te kennen, middels registratie op de website van ligplaatsenDVW via het daartoe 
bestemde formulier, in te stemmen met deze voorwaarden. 
 
2.3   
Wanneer de voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, worden de biedingen gehouden na deze 
wijziging beheerst door de nieuwe versie. 
 
Artikel 3: voorwaarden voor deelname aan de online bieding 
 
3.1.   
De bieder – natuurlijke persoon dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te 
verrichten. 
 
De bieder – rechtspersoon dient rechtspersoonlijkheid te hebben. 
 
De kandidaat-concessionaris dient zich vóór de aanvang van de bieding door De Vlaamse Waterweg 
nv te registreren middels het registratieformulier en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te 
legitimeren bij gebreke waaraan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de bieding. 
 
3.2.   
De bieder garandeert de juistheid van de gegevens welke hij op het registratieformulier invult. 
 
3.3.    
De bieder verklaart te weten dat na het behandelen van de biedingen, De Vlaamse Waterweg nv steeds 
de mogelijkheid heeft om, bij uitzondering en op grond van gemotiveerd advies, niet in te gaan op dit 
bod of de procedure te hernemen. 
 
 

http://10.101.101.227/limesurvey/


 
Artikel 4: privacyverklaring 
 
De bieder verleent toestemming aan De Vlaamse Waterweg nv om de gegevens die hij verstrekt bij de 
in artikel 2 bedoelde registratie te bewaren en te gebruiken voor volgende doeleinden: 
Controle, het verlenen van diensten, afhandeling van biedingen, het geven van informatie over 
biedingen, de bieder te informeren over de wijzigingen aan de biedingswebsite, gegevens aan derden 
te verstrekken op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. 
 
 
Artikel 5: procedure 
 
5.1.   
De voorbereiding en de uitvoering van de procedure per hoger opbod wordt uitsluitend door De 
Vlaamse Waterweg nv geregeld. 
 
5.2.   
Biedingen kunnen enkel via de biedingswebsite ligplaatsenDVW plaatsvinden. Biedingen op papier, per 
fax of per e-mail worden niet aanvaard. 
 
5.3.° 
 
Elke bieder kan slechts één bieding uitbrengen per door De Vlaamse Waterweg nv gehouden bieding. 
Indien een bieder meerdere biedingen uitbrengt, worden alle biedingen geweerd van verdere 
deelname. 
Elke bieder duidt in afnemende volgorde zijn voorkeur aan voor alle ligplaatsen die door De Vlaamse 
Waterweg nv in de door haar gehouden bieding worden aangeboden. De Vlaamse Waterweg nv zal 
maximaal rekening houden met de door de bieders opgegeven voorkeuren, zonder dat zij evenwel 
gebonden is door deze voorkeuren. 
 
5.4.° 
De Vlaamse Waterweg nv zal voorafgaand een minimumbod instellen. 
 
Het bod dient gelijk aan of hoger te zijn dan de vooraf bepaalde minimale biedingsprijs zoals deze op 
de website vermeld wordt. Het bod dat door een bieder wordt uitgebracht is bindend en definitief. 
Het bod is gedurende een termijn van drie maanden geldig. 
 
5.5. ° 
Biedingen die worden uitgebracht onder het minimumbod worden niet aanvaard en zijn ongeldig. 
Voorwaardelijke biedingen zijn eveneens ongeldig. Enkel en alleen volledige en correct ingevulde 
biedingsdocumenten worden in aanmerking genomen. 
 
5.6.   
De Vlaamse Waterweg nv bepaalt het tijdstip waarop de bieding start en waarop deze eindigt. 
 
5.7.   
Bij de afsluiting van de biedingen worden alle tijdig ingediende biedingen verwerkt. Na de verwerking 
van de biedingen en controle op hun formele geldigheid, zal een rangschikking worden opgemaakt op 
basis van de hoogte van de biedingen en de door elk van de bieders opgegeven voorkeur van ligplaats. 
 
Op basis van deze rangschikking zal een ligplaats worden toegewezen aan de bieder die het hoogste, 
geldige bod heeft uitgebracht in functie van de opgegeven voorkeur. Bij een ex aequo wordt de 
ligplaats toegewezen aan het eerst uitgebrachte bod.  Een ligplaats wordt toegewezen aan een bieder 
uiterlijk 2 weken na datum van beëindiging van de online biedingsprocedure. Indien een bieder de 
concessie voor de aan hem toegewezen ligplaats niet ondertekent binnen de drie maanden na datum 
van beëindiging van de online biedingsprocedure, wordt de biedingsprocedure opnieuw opgestart. De 



Vlaamse Waterweg nv  houdt zich het recht voor de periode van drie maanden eenzijdig te verlengen 
en hiervan de betrokkene tijdig te verwittigen. Aan de bieder aan wie een ligplaats wordt toegewezen 
en die niet binnen de gestelde termijn overgaat tot ondertekening van een concessieovereenkomst 
kan een administratieve vergoeding, gelijk aan 250 euro (excl. BTW) worden opgelegd.  
 
5.8.   
Iedereen die een bod uitbrengt blijft hierdoor gehouden, ook indien er een hoger bod wordt 
uitgebracht.  
 
 
Artikel 6: beveiliging website en data 
 
6.1° 
De Vlaamse Waterweg nv spant zich als een goede huisvader in om de website en haar systeem te 
beveiligen tegen het verlies van data en tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik, en dit alles 
rekening houdend met de stand van de techniek. 
 
6.2   
De Vlaamse Waterweg nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data, schade aan 
bestanden, hacking, via haar systeem en website verspreide virussen, onrechtmatige programma's of 
bestanden of voor enig ander schadelijk gevolg van het gebruik van de website. 
 
6.3   
De Vlaamse Waterweg nv is niet aansprakelijk indien om een technische reden of storing de website 
niet of onvolledig werkt. 
 
Dergelijke storingen kunnen geen aanleiding geven tot enige eis in schadevergoeding ten laste van De 
Vlaamse Waterweg nv. 
 
 
Artikel 7: geschillen - toepasselijk recht 
 
7.1° 
Bij een eventuele betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd om het 
geschil voor te brengen. 
 
7.2° 
Op deze voorwaarden en op elke overeenkomst tussen De Vlaamse Waterweg nv en de bieder is het 
Belgische recht van toepassing.  
 


