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Spaarplanovereenkomst 

Artikel 1: Partijen in deze overeenkomst 

Tussen de vereniging “Wet Wheels Duklo Leuven Vzw” hierna genoemd WWDL, met zetel  ’s 

Hertogenwijngaard 67 te 3000 Leuven, hierbij geldig vertegenwoordigd door  de heer Marcus 

Goossens bestuurder WWDLL Vzw en anderzijds 

de heer/mevrouw  ...................................  (naam + voornaam) 

 ...................................................... ( straat +nr.) 

 ............................................... (postnr + woonplaats) 

 ............................................. (eventueel e-mailadres) 

hierna de “Spaarder” genoemd, wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst 

Het voorwerp van deze overeenkomst is een vrij af te nemen dienstverlening die DWW 

aanbiedt zonder vergoeding aan de kandidaten, die zich voor deelname aan een duikreis met 

gehandicapten naar Egypte in oktober 2016 hebben opgegeven. Deze dienst verleent de 

mogelijkheid en verzorgt alle vereisten om via een individueel spaarplan de deelnemers 

behulpzaam te zijn. 

Artikel 3: Voorwaarden, verbintenissen en verantwoordelijkheden van de Spaarder 

a) Voorwaarden waaraan de spaarder moet voldoen op het moment van de ondertekening van 

de onderhavige overeenkomst: lid zijn van Wet Wheels Duklo Leuven en/of van Duklo 

VZW of actief onze club gesteund te hebben of te willen steunen. 

b) Verbintenissen die de spaarder moet nakomen: 

o De spaarder verbindt er zich toe lid te blijven tot het einde van de 

overeenkomst zoals bepaald in artikel 9.3 van de onderhavige overeenkomst 

o De spaarder verbindt er zich toe op eenvoudige vraag van WWDL alle 

informatie te verstrekken met betrekking tot de financiële handelingen, 

beschreven in artikel 7 van onderhavige overeenkomst. 

o De spaarder verbindt er zich toe elke afwijking, fout of klacht met 

betrekking tot het spaarplan binnen een termijn van 7dagen na vaststelling 

ervan schriftelijk kenbaar te maken aan WWDL 

o De spaarder verbindt er zich toe WWDL tijdig te informeren betreffende alle 

wijzigingen welke invloed kunnen hebben op de inhoud en realisatie van 

onderhavige overeenkomst. 

c) De spaarder is verantwoordelijk voor: 

o Het tijdig afleveren van alle gegevens die voor WWDL essentieel zijn in het 

nakomen van haar verbintenissen en verantwoordelijkheden, beschreven in 

artikel 6 van onderhavige overeenkomst 

o Het correct uitvoeren van de financiële handelingen zoals beschreven in 

artikel 7 van onderhavige overeenkomst. 
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Artikel 4: Bedrag, frequentie en periode van het spaarplan 

Het spaarbedrag is vrij te kiezen door de spaarder maar moet op een EURO afgerond zijn 

(dus geen Eurocenten).  

De frequentie van de stortingen op het spaarplan is variabel en vrij te kiezen door de 

spaarder, maar de eerste 300,00 € zijn voor iedereen verplicht. 

Stortingen op het spaarplan kunnen gebeuren tussen vrijdag 25 december 2015 (300,00 €) en 

donderdag 30 juni 2016 (saldo) (beide data inbegrepen). 

Artikel 5: Aanwending van het spaarsaldo 
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Het spaarsaldo zal aangewend worden ter vereffening van de voorschotten en de 

eindafrekening welke voortvloeien uit de voorbereidingen van en de deelname aan de 

duikreis naar Egypte begin oktober 2012. 

Het ontoereikende gedeelte tussen het spaarsaldo en de te betalen bedragen zal via door 

WWDL aan de spaarder gerichte betalingsopdrachten opgevraagd worden. 

Volgend aflossingsplan zal gehanteerd worden: (in EURO) 

Invorderingsdatum Omschrijving Bedrag Cumulatief bedrag 

25  december 2015 Eerste voorschot 300,00 300,00 

1 maart 2016 Tweede voorschot 200,00 500,00 

1 mei 2016 Derde voorschot 200,00 700,00 

21 juli 2016 Saldo 200,00 900,00 

Artikel 6: Engagementen, verbintenissen en verantwoordelijkheden van WWDL 

a) WWDL zal alles in het werk stellen om het spaarplan zo goed mogelijk 

organisatorisch, informatief en kwalitatief te ondersteunen. Daartoe zorgt WWDL 

voor: 

Opening van de spaarrekening bij Argenta: BE62-9731-0213-4061  

o Opstelling, verdeling en opvolging van de overeenkomsten 

o Verstrekking van inlichtingen op vraag van de spaarder 

o maximale bescherming van de persoonlijke gegevens en bedragen. 

b) WWDL verbindt er zich toe: 

o van alle financiële handelingen een gedetailleerde toestandsbeschrijving bij 

te houden 

c) op maandbasis aan de spaarder de mogelijkheid te bieden een geactualiseerde staat 

van het spaarplan te raadplegen volgens de afspraken beschreven in artikel 11 van 

onderhavige overeenkomst 

d) WWDL is verantwoordelijk voor: 

o Het betalen van de kosten en uitgaven die voortvloeien uit deze overeenkomst 

o De correcte inning en aanwending van het spaarsaldo 

o Het correct en snel afhandelen van gesignaleerde afwijkingen, fouten en 

klachten 

o het tijdig verstrekken van de juiste informatie over het spaarplan. 

 

3. 

 

 

WWDL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen, fouten of klachten die 

ontstaan zijn door handelingen, inbreuken of nalatigheden door de leden. 

Artikel 7: Financiële handelingen door de spaarder 

De spaarder die stortingen uitvoert op het spaarplan volgt de volgende instructies: 

1. gebruikt rekening bij Argenta: BE62-9731-0213-4061 met WWDL als begunstigde 

2. gebruikt “WWDL Egypte 2016” + naam en voornaam als omschrijving 

3. bewaart het bewijs van elke individuele storting. 

Artikel 8: Kosten en opbrengsten 

De voordelen en opbrengsten, die het openen en voeren van een spaarrekening, waarover elk 

individueel spaarplan wordt gevoerd, met zich meebrengen, komen integraal ten goede van de 

WWDL die ze zal aanwenden voor de kosten van de rekening. Elk financieel verlies, dat het 

gevolg is van een inbreuk op de voorwaarden, verbintenissen en verantwoordelijkheden van 

de spaarder, zoals beschreven in artikel 3 van onderhavige overeenkomst, kan op de 

spaarder verhaald worden. 
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Artikel 9: Begin-Duur-Einde-Overmacht 

1. Begin: de onderhavige overeenkomst gaat in op datum van ondertekening of 

inschrijvingsstorting van 300 euro. 

2. Duur: de rechten en plichten uit onderhavige overeenkomst blijven van toepassing 

tot de einddatum van de dienstverlening. 

3. Einde: de ondertekenende partijen behouden zich het recht oor onderhavige 

overeenkomst te beëindigen in onderstaande gevallen: 

a. indien de andere partij een inbreuk maakt op een verbintenis of 

verantwoordelijkheid die deze partij heeft uit hoofde van onderhavige 

overeenkomst 

b. indien er zich negatieve feiten of handelingen voordoen uitgaande  

c. van de spaarder of personen voor wie deze spaarder instaat, waardoor aan het 

imago van WWDL of het onderwerp van deze overeenkomst schade wordt berokkend 

d. indien zich een situatie van overmacht voordoet, zoals beschreven in dit 

artikel. 

4. Bij beëindiging van de overeenkomst zal door WWDL een individuele afrekening worden 

opgesteld, zoals beschreven in artikel 10 van onderhavige overeenkomst 

5. Overmacht: de spaarder die, na ondertekening van deze overeenkomst en ondanks de 

uitoefening van maximale voorzorgen tegen zijn wil en omwille van bewezen en door 

beide partijen aanvaarde redenen van overmacht, de verbintenissen of 

verantwoordelijkheden uit hoofde van onderhavige overeenkomst niet kan naleven, 

wordt gehouden WWDL hierover onverwijld in te lichten. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Artikel 10: Afrekening 

Het resterende saldo van de stortingen op het individuele spaarplan wordt binnen een 

periode van 14 werkdagen na de duur van de overeenkomst, beschreven in artikel 9 punt 2 of 

het voorafgaandelijk einde, beschreven in artikel 9 punt 3, gestort op de rekening van de 

spaarder. Met het resterende saldo wordt bedoeld het totaal gestorte bedrag in het kader 

van het individuele spaarplan, verminderd met het persoonlijke aandeel van de spaarder in 

de bewezen uitgaven die WWDL heeft uitgevoerd voor de dienstverlening. 

Artikel 11: Afspraken betreffende communicatie 

1. WWDL zal over het voorwerp van deze overeenkomst, zoals beschreven in artikel 2 van 

onderhavige overeenkomst, geen schriftelijke communicatie voeren met uitzondering 

van: 

a. De onderhavige overeenkomst 

b. De melding van wijzigingen, afwijkingen, fouten of klachten 

c. De afrekening. 

De briefwisseling wordt geadresseerd en verstuurd aan de spaarder, vermeld onder artikel 

1, tenzij de spaarder wenst dat WWDL het onderstaande correspondentieadres gebruikt: 

De heer/mevrouw ....................................  (naam + voornaam) 

 ...................................................... ( straat +nr.) 

 ............................................... (postnr + woonplaats) 

 ............................................. (eventueel e-mailadres) 
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1. De spaarder verklaart zich akkoord met de rechtsgeldigheid van de electronische 

informatie-uitwisseling over het onderwerp van deze overeenkomst. Daartoe stelt de 

spaarder indien mogelijk een electronische adres ter beschikking, waardoor de 

spaarder geacht wordt de inkomende informatie regelmatig te consulteren en te 

behandelen als schriftelijke zendingen 

2. Alle informatie vanwege de spaarder met betrekking tot onderhavige overeenkomst 

moet geadresseerd worden en verstuurd aan volgend adres: WWDL Egypte 2016 p/a Kwade 

Schuurstraat 4 te 3210 Lubbeek of beter per e-mail: secretariaat@wet-wheels.be 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Artikel 12: Algemene bepalingen 

De Belgische wetgeving is van toepassing op onderhavige overeenkomst. 

Alle betwistingen, voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst en welke niet in der minne 

kunnen geregeld worden, behoren tot de bevoegdheden van de Rechtbanken van Leuven. 

Indien enig deel of enige clausule uit onderhavige overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar 

wordt bevonden, om welke reden dan ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet 

worden aangetast en bijgevolg geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige en/ of 

onafdwingbare delen of clausules niet in de overeenkomst begrepen zijn. 

Elk dergelijk deel kan vervangen worden door een bepaling die, in zover dit rechtsgeldig 

kan, het dichtst benaderd wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule 

nastreefden. In dat geval zal de spaarder gebonden zijn door ieder redelijk voorstel van 

vervangende clausule vanwege WWDL. 

Het is beide partijen verboden rechten en/ of plichten die voortvloeien uit onderhavige 

overeenkomst over te dragen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de 

tegenpartij. 

Beide partijen verbinden zich ertoe het vertrouwelijke karakter van deze overeenkomst te 

respecteren. 

Artikel 13: Vorm en datum 

Onderhavige overeenkomst wordt opgesteld, geparafeerd op elk der blz. en ondertekend in 2 

(twee) exemplaren en iedere partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 

De datum van ondertekening van de onderhavige overeenkomst is de datum die vermeld staat 

bij de ondertekening van de laatste partij die onderhavige overeenkomst ondertekent. 

Opgemaakt te Leuven  , op …/…./ 2016 

De partijen 

Voor WWDL  Marcus Goossens       Voor de spaarder                                                


