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AWP heeft deze website met de grootste zorg ontwikkeld. 
AWP waarborgt echter de correctheid van de informatie niet. 
De verantwoordelijkheid voor de redactionele inhoud, de 
logo’s van merken en foto’s ligt enkel bij de auteurs en hun 
opdrachtgever.

De gebruiker wordt er eveneens van op de hoogte gesteld dat 
de aangeboden informatie gewijzigd of aangepast kan worden 
zonder voorafgaande kennisgeving. AWP wijst iedere verant-
woordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de web-
site of het gebruik dat hiervan gemaakt zou kunnen worden. 
AWP is niet aansprakelijk voor onvrijwillige fouten. Als links 
worden gemaakt met andere websites, kan AWP in geen geval 
verantwoordelijk worden gehouden voor het bestaan en de 
inhoud van deze andere websites.

De teksten, opmaak, illustraties en andere elementen op deze 
website worden beschermd door het auteursrecht. Iedere 
kopie, aanpassing, vertaling, indeling of wijziging van de volle-
dige of gedeeltelijke website, in welke vorm ook, elektronisch, 
mechanisch of andere, is strikt verboden zonder voorafgaande 
en schriftelijke toelating door de houder van het auteursrecht.

Iedere inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke ver-
volging. Een bepaald aantal benamingen, headlines en logo’s 
gebruikt op deze website zijn gedeponeerde merken. AWP 
wijst iedere verantwoordelijkheid af bij ontoegankelijkheid van 
de website door een tijdelijke storing in een netwerk, router, 
server of hosting server. Bij eventuele geschillen zijn enkel de 
rechtbanken en hoven van Gent bevoegd.

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de fac-
tuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn 
enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing 
dewelke hieronder zijn vermeld
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende 
waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen on-
dergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het 
recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft 
het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op 
de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende 
de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering 
en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 
acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en 
het nummer van de factuur te vermelden.
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf 
de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is 
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale 
factuurbedrag. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de verkoper bij 
laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.
7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de 
waarde van de bestelling, met een minimum van 50 Euro en dit onder 
uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te 
eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze 
een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigen-
dom van de verkoper.
9. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territo-
riaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil 
loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden 
uitgevoerd.
10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde 
datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een 
termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschou-
wen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de 
goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten 
en risico van de koper.
11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding 
worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tenge-
volge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
12. Wij behouden ons 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.
13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals 
andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begre-
pen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
14. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties 
dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestel-
bon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde 
bij de oplevering of de voltooiing ervan.
15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leverin-
gen, prestaties en diensten stop te zetten.
16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeen-
komst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als 
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde 
gedeelte.

17. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval 
van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten 
komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
18. De levertermijnen die in onze offerte voorkomen worden enkel tot 
aanduiding gegeven.
19. Onze waarborgen zijn beperkt tot waarborgen gegeven door de 
fabrikanten.
20. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval 
van geschil zijn de rechtbanken van Gent (Belgie) alleen bevoegd met 
inbegrip van het Vredegerecht van Gent.

Bescherming van het auteursrecht. Alle teksten, foto’s, illustra-
ties en andere items op deze website zijn beschermd door het 
auteursrecht.

Indien AWP persoonlijke informatie bekomt van een bezoeker 
van haar website, zal de maatschappij zich gedragen conform 
de geldende Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door 
de wet van 11 december 1998, die de Europese richtlijn van 
24 oktober 1995 implementeert).

AWP zal, als verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonsgegevens, deze verzamelen met als doel ze intern te 
gebruiken om contact op te nemen met de gebruikers die een 
online formulier van onze website ingevuld hebben.

De gebruikers kunnen hun persoonsgegevens gratis inzien en 
ze desgevallend laten verbeteren door een brief te richten aan 
AWP door een e-mail te sturen naar:  info@awp.be


