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OOSTDUINKERKE onder

1. Algemeen
De registratie op het WeConstruct platform en het gebruik van het WeConstruct platform betekent dat u de
volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. WeConstruct behoudt zich het recht voor
om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. De gewijzigde versie
van deze voorwaarden zal bij een navolgend gebruik van het platform ter kennis worden gebracht van de
gebruiker met vraag om de gewijzigde versie te aanvaarden met het oog op het verder gebruik van het platform.

2. Account aanmaken en wachtwoord
Elke meerderjarige persoon kan zich vrij inschrijven op het WeConstruct platform. Daarvoor vult u als gebruiker
een formulier in met uw persoonlijke gegevens, waarbij u uitsluitend verantwoordelijk bent voor de opgegeven
informatie. Uw inschrijving en aanvaarding van de gebruikersvoorwaarden, verschaft u vervolgens toegang tot
het platform.
Het wachtwoord dat wordt opgegeven bij registratie of een eventueel later gewijzigd wachtwoord,, is persoonlijk
en vertrouwelijk. De gebruiker is de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en verbindt zich er toe dit
wachtwoord niet door te geven aan derden. De gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijke voor elke
activiteit die wordt uitgevoerd op zijn account en voor elke interactie met het platform. WeConstruct is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor handelingen die buiten weten van u als gebruiker verricht worden door vb.
diefstal van identiteit of hacking van uw account.

3. Toevoegen van een opdracht
De gebruiker dient er zorg voor te dragen dat elke op het WeConstruct platform opgegeven opdracht,
beantwoordt aan de kwaliteitscriteria die andere gebruikers van het WeConstruct platform redelijkerwijs kunnen
verwachten: de beschrijving van het te koop of te huur gestelde materiaal en/of werkaanbieding en de, in
voorkomend geval, verhuurvoorwaarden moeten correct, duidelijk en ondubbelzinnig zijn en zo gedetailleerd
mogelijk zijn. De elementen van de beschrijving van de opdracht moeten worden ingegeven in de daarvoor
voorziene velden. Elke verkeerde of misleidende opdracht kan op elk moment door WeConstruct verwijderd
worden.
Alle foto’s en andere geüploade bestanden moeten een zo hoog mogelijke resolutie hebben. Het komt evenwel
enkel en alleen aan de gebruikers toe om de kwaliteit van de foto’s en bestanden te beoordelen met het oog op
de eventuele aanvaarding van opdrachten. WeConstruct is een louter platform met het oog op het linken van
particulieren, aannemers, projecten en materiaal. Overeenkomsten tussen gebruikers komen tot stand zonder
enige verdere tussenkomst of verantwoordelijkheid van WeConstruct en WeConstruct kan op geen enkele
wijze verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van eventuele dergelijke overeenkomsten.
Door het verschaffen van informatie of het uploaden van foto’s of bestanden op het WeConstruct platform geeft
de gebruiker aan WeConstruct de toestemming tot gebruik ervan dat noodzakelijk is voor de goede werking van
het WeConstruct platform en de aangeboden diensten.

4. Aankopen
WeConstruct biedt eveneens diensten te koop aan (“in-app purchases”) via de App Store en via de Google Play
Store (hierna: de betalingsaccount). Wanneer een gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van deze diensten,
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zal er gevraagd worden om de aankoop te bevestigen. Het bedrag zal overeenkomstig de vermelde prijs, bij
bevestiging in rekening gebracht worden via je betalingsaccount.
Indien je via een in-app aankoop een abonnement aanschaft dat automatisch wordt verlengd, zal het abonnement
na de initiële abonnementsperiode recurrent automatisch verlengd worden voor dezelfde periode en tegen
dezelfde prijs. Je kan je abonnement wijzigen of annuleren via je externe betalingsaccount van Google of Apple,
overeenkomstig de daar en in de app vermelde instructies en voorwaarden. Bemerk hierbij dat een abonnement
niet wordt geannuleerd door de WeConstruct-app te deïnstalleren.
In het bijzonder, levert WeConstruct diensten aan niet-particulieren op basis van een jaarlijks niet-opzegbaar
abonnement “WeConstruct Pro”. Verder is het mogelijk materialen te huur/te koop aan te bieden door middel
van een creditssysteem. De gebruiker verwerft 5 credits bij activatie van een “WeConstruct Pro”-abonnement.
Bijkomende credits zijn apart aan te kopen. Aangezien de betalende diensten bestemd zijn voor niet-particulieren
(ondernemingen) en het aangaan van een abonnement impliceert dat de betrokken gebruiker erkent geen
consument te zijn, zijn eender welke bepalingen met betrekking tot verkopen op afstand niet van toepassing
(zoals vb. het herroepingsrecht).
Alle prijzen zijn ten allen tijde aanpasbaar zonder voorafgaande waarschuwing, waarbij de gewijzigde prijzen
slechts van toepassing zijn op een volgende periode en waarbij het verder gebruik van de app en het
WeConstruct platform dan afhankelijk is van een uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de nieuwe
prijzen. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen van het WeConstruct platform of de werking van de app en de
diensten zullen vermeld worden op onze website, www.weconstruct.app, en zullen ter kennis gebracht worden
van de gebruikers via notificaties of pop-ups.

5. Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die door gebruikers op het
platform wordt geplaatst
Alle teksten, gegevens, foto's, video's, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die door een gebruiker op
het platform wordt geplaatst, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. WeConstruct kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de inhoud die door de gebruikers op het platform wordt geplaatst.
De gebruiker:

• verklaart, aanvaardt en garandeert dat WeConstruct over het recht beschikt om alle inhoud (tekst,
afbeeldingen, informatie) die de gebruiker op het WeConstruct platform plaatst of publiceert te gebruiken en
te publiceren om de door de gebruiker gevraagde dienst(en) uit te voeren;

• verleent het platform een licentie op de geplaatste inhoud. Deze licentie moet gratis, wereldwijd, nietexclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zijn om WeConstruct toe te laten om de inhoud te gebruiken, te
publiceren en te reproduceren in het kader van de werking en de promotie van haar dienstverlening en deze
van derden.

6. Toegangsverbod tot het platform
WeConstruct behouden zich het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel het platform of een gedeelte
ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

• die deze Gebruikersvoorwaarden zou overtreden;
• die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via het platform zou gebruiken om betalende
producten of diensten aan te bieden of om niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen
van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niettoegelaten wijze;

• die de diensten die door WeConstruct worden aangeboden zou gebruiken zonder de specifieke voorwaarden
te respecteren die van toepassing zijn op deze diensten;

• die op het platform valse opdrachten of onwettelijke opdrachten of zoekertjes zou plaatsen;
• die op een bepaalde manier de goede reputatie van WeConstruct of het platform zou schaden;
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• die inbreuk zou plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
• die het platform zou aanwenden voor onwettige doeleinden.
WeConstruct behoudt zich eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
WeConstruct is gerechtigd om de toegang van gebruikers (betalende of niet-betalende)te schorsen bij het
schenden van de gebruikersvoorwaarden.

7. Beschikbaarheid van het platform
Hoewel WeConstruct zich inzet om het WeConstruct platform 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te
stellen, kan WeConstruct geen garantie geven dat het platform ononderbroken toegankelijk is of dat er geen
fouten op het platform staan. WeConstruct behoudt zich daarenboven het recht voor om op elk moment en
zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot het platform te onderbreken om technische of andere
redenen.
Indien je een betalingsaccount van de App Store / iTunes Store van Apple of de Google Play Store van Google
gebruikt, dien je je in-app purchases via deze betalingsaccount te beheren, teneinde extra kosten te voorkomen.
Na beëindiging om welke reden ook heb je geen recht op enige terugbetaling voor in-app purchases.
WeConstruct zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat het platform en de bestanden kunnen worden
gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden, spyware en andere kwaadaardige of niet
goedgekeurde software. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. WeConstruct
kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor
de gebruiker. WeConstruct raadt de gebruiker sterk aan firewalls, een antivirusprogramma en andere
noodzakelijke beveiligingsprogramma's op zijn toestel te installeren. WeConstruct is niet aansprakelijk voor
verlies van data, informatie, gegevens of bestanden die op het platform werden opgeladen.

8. Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat het platform hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd
worden door derden. WeConstruct is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of
voor deze websites zelf. WeConstruct kan ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze
inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige
verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en
diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument,
verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, bescherming van persoonsgegevens, enz.

9. Intellectuele rechten
De volledige inhoud van het WeConstruct platform, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen,
afbeeldingen, code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van WeConstruct en is beschermd
door de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een
database.
De vormgeving van het platform (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens, ...) is
beschermd door het auteursrecht. De gebruikers hebben geen toestemming tot (her)gebruik van enige inhoud
van het platform zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van WeConstruct.
Mits registratie op het platform en door gebruik van de app, krijgt de gebruiker van het platform een nietexclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik herroepbare licentie om de inhoud op een computer te openen,
weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie
van de inhoud die op het platform wordt weergegeven, afdrukken voor uitsluitend persoonlijk gebruik, op
voorwaarde dat de gebruiker de inhoud van het platform op geen enkele manier wijzigt en alle vermeldingen van
auteurschap en oorsprong van het platform behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor
persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wetgeving inzake auteursrechten.

Mazan BV
Strandjutterslaan 14 bus 0203
8670 OOSTDUINKERKE
België

weconstruct.app
info@weconstruct.app
+32 475 30 12 06
3—4

weconstruct.app
+32 475 30 12 06

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op het platform zijn gedeponeerde merken of handelsnamen die
eigendom zijn van WeConstruct of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating
van de licentiehouders, waaronder WeConstruct, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het
ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.
Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde
elementen van het platform, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van WeConstruct Elk commercieel gebruik van de inhoud van het
platform is strikt verboden.
Tenzij uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de
startpagina's van het platform toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de sites is dus verboden, tenzij
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van WeConstruct.
In geen enkel geval kan WeConstruct verantwoordelijk gehouden worden tegenover gebruikers van het
WeConstruct platform voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen
door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van het platform of een
van de producten of diensten die het platform aanbiedt, inbreuk zou plegen op zijn intellectuele
eigendomsrechten.

10. Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak
De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande
bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in
kwestie wordt voor niet geschreven gehouden voor het gedeelte dat nietig of ongeldig zou zijn, waarbij de
bepaling voor het overige in de mate van het mogelijke van rechtswege geacht zal worden zo geformuleerd te
zijn dat deze wel een geldige bepaling uitmaakt.
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van het platform is de Belgische wet van toepassing, en
zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd, dit tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze
rechtbanken zou uitsluiten in welk geval de bevoegdheid wordt bepaald op grond van de gemeenrechtelijke
regels terzake.
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