Algemene verkoopsvoorwaarden
1.

De opdrachtgever aanvaardt altijd deze
verkoopsvoorwaarden, ongeacht de
voorwaarden op de bestelling.

2.

Prijzen die door All Web Projects in het
kader van offertes worden meegedeeld, zijn
steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
medegedeeld dat ze definitief zijn. Alle
prijzen in de offerte zijn steeds exclusief
btw en hebben een geldigheidstermijn
vermeld op de offerte.

3.

De levertermijn van een bepaald project is
steeds indicatief en niet bindend, tenzij
anders overeen gekomen. Vertraging in de
levering kan in geen geval recht geven op
annulering van de bestelling of een
schadevergoeding.

4.

Facturen dienen betaald te worden binnen
de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen.

5.

Indien de factuur te laat betaald wordt
heeft All Web Projects het recht een intrest
aan te rekenen van 10% op totaal bedrag en
dit per begonnen maand.

6.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen
van betaling via de gerechtelijke weg,
inclusief advocatenkosten, zullen gedragen
worden door de opdrachtgever.

7.

Personen gegevens die door All Web
Projects verzameld worden voor het goed
uitvoeren van de overeenkomst en
facturatie zullen in geen geval doorgegeven
worden aan derde. Wel behoudt All Web
Projects zich het recht de klant te

informeren over haar activiteiten. Indien
de klant dit niet wenst, moet deze dit
melden via de email adres
info@allwebprojects.be.
8.

Wijzigingen van contactgegevens zoals
adres, telefoonnummers, emailadressen,
btw-nummer, .. van de klant moeten
tijdig medegedeeld worden.

9.

De klant zal niet zonder voorgaande
toestemming van All Web Projects de
producten en resultaten van diensten op
enige wijze geheel of gedeeltelijk
openbaar maken, verveelvoudigen of aan
derde ter beschikking stellen.

10. De klant zal aanduidingen van All Web
Projects of haar leveranciers betreffende
auteursrechten, merken, handelsnamen
of andere rechten van intellectuele
eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Websites
11. De opdrachtgever is verantwoordelijk
voor de juistheid van de teksten en/of
afbeeldingen welke hij opgeeft of
aanvaardt, evenals voor de inhoud, de
titels, keuze van illustraties, media, enz.
Hij erkent de teksten en illustraties
opgenomen in elk door hem gekozen en
goedgekeurde publiciteitsvorm..
12. De broncode en database blijven het
exclusieve eigendom van All Web
Projects. De broncode en de database
mogen niet gekopieerd, gereproduceerd,

opnieuw gepubliceerd, gedownload,
openbaar gemaakt, uitgezonden of
overgedragen worden zonder uitdrukkelijke
toestemming van All Web Projects.
13. All Web Projects kan nooit verantwoordelijk
gehouden worden voor teksten en/of
afbeeldingen die de kant op de website zet.
De aangeleverde teksten en/of
afbeeldingen blijven de ook eigendom van
de opdrachtgever.

Webhosting & domeinregistratie
14. Tenzij anders werd overeengekomen bij de
bestelling/opdracht worden de specifieke
overeenkomsten voor de duur van één (1)
jaar aangegaan. Daarna worden zij
automatisch hernieuwd voor een
opeenvolgende termijn van één (1) jaar,
tenzij voor zover één van de partijen een
schriftelijke kennisgeving van ten minste
één (1) maand voor de afloop van termijn
verstuurt, waarin de klant ter kennen geeft
de specifieke overeenkomst niet te
verlengen.
15. All Web Projects kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor het ter
kwade trouw registreren van domeinnamen
voor derde, het registreren van
domeinnamen op verzoek van de klant
welke een inbreuk zouden uitmaken op
rechten van derde.
16. De klant zal All Web Projects telkens
vrijwaren voor eventuele aanspraken van
derden ingevolge de registratie van een
domeinnaam.
17. De klant mag op geen enkele wijze van de
aangeboden diensten of faciliteiten,
inclusief de aangeboden opslagruimte,
gebruik maken om inbreuk te plegen of
schaden/hinder te veroorzaken aan All Web
Projects of derde. De klant verklaard te alle
tijden conform te zijn met de wet en geen
stafbare en/of inbreukmakende gegevens,
bestanden, programmatuur, links of
vergelijkbare verwijzigen te beschikking te

stellen. Het gebruik van sites met illegale
software zijn verboden. Het verspreiden
van spam via de aangeboden goederen is
te strengste verboden en leid te
onmiddellijke afsluiting van het account.
18. Alle kosten, zowel gerechtelijke als
advocatenkosten, in verband met illegale
content of inbeuken en links wordt
gedragen door de klant. All Web Projects
kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor rechtstreeks of
onrechtstreekse schade aan derde.
19. De kant verzekerd ook onmiddellijk
gevolg te geven aan elk verzoek van All
Web Projects om content te veranderen
of te verwijderen.

