
 
 

 

 

Algemene voorwaarden – groepsbezoeken 
 

 

1. Identiteit  

 

Organisator: 

 

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv van publiek recht  

Sint Pietersvliet 7 

2000 Antwerpen 

 

Bezoeker:  de persoon die in eigen naam of in naam van een derde een werfbezoek in 

groep aanvraagt via www.oosterweelverbinding.be. 

 

2. Toepassing algemene voorwaarden 

 

2.1 Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de 

organisator en de bezoeker. Deze overeenkomsten komen tot stand door de aanvraag 

door de bezoeker van een werfbezoek via de website van de organisator. De bezoeker 

verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en 

aanvaardt door deze algemene voorwaarden gebonden te zijn.  

 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een 

geschreven document, ondertekend door de organisator en de bezoeker. De organisator 

houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen 

en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de bezoeker persoonlijk van 

op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige 

schadevergoeding. 

 

2.3 Wanneer bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig zouden 

worden beschouwd, dan verbinden de partijen zich ertoe om deze bepaling te vervangen 

door een bepaling die meer overeenstemt met het bereiken van de doelstellingen van 

beide partijen. 

 

2.4 De bezoeker verklaart tevens kennis te hebben genomen van het bezoekersreglement 

van de organisator en de privacyverklaring werfbezoeken. De bezoeker aanvaardt door 

zijn aanvraag gebonden te zijn door de inhoud van dit bezoekersreglement en de 

privacyverklaring werfbezoeken. 

 

3. Aanvraag en bevestiging 

 

3.1 De bezoeker kan een werfbezoek alleen aanvragen via het invulformulier op 

www.oosterweelverbinding.be.  Bij de aanvraag van het werfbezoek moeten alle velden 

verplicht worden ingevuld. Het falen van het boekingssysteem geeft onder geen enkel 

beding recht op een compensatie, onder welke vorm dan ook.  
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3.2 Nadat de bezoeker de aanvraag indient, ontvangt de bezoeker  een aanvraagbevestiging. 

Dit is geen bevestiging van reservatie De officiële bevestiging ontvangt de bezoekers 

enkel na contact met een van onze medewerkers. 
 

 

3.3 De bezoeker wordt  binnen 5 werkdagen gecontacteerd worden door een medewerker 

van de organisator. Omwille van de grote vraag kan de organisator niet alle groepen 

ontvangen. De organisator heeft steeds het recht om groepen te weigeren, zonder enige 

motivering. 

 

3.4 Wanneer de datum van het groepsbezoek gekozen is en de bezoeker aantoont een 

autocar te hebben gereserveerd (zie punt 4 autocar), ontvangt de bezoeker een 

boekingsbevestiging per e-mail. 

 

4. Autocar 

De bezoeker moet zelf een autocar reserveren en betalen voor de rondrit op de werf. Door 

veiligheidsredenen worden enkel autocars van De Polder nv en Busenco bv op de 

werfwegen toegelaten. De bezoeker moet rechtstreeks contact opnemen met de 

busmaatschappij voor afspraken en facturatie.   

 

Autocars De Polder NV 

Groenendaallaan 385 

2030 Antwerpen 

Tel: 03 541 18 57 

Contactpersoon: Carine Verbeeck 

carine.verbeeck@depolder.be  

 

Busenco BV 

Kasteleinsstraat 4 

9150 Kruibeke 

Tel: 03 778 24 40 

Contactpersoon: Marianne Van Mullem 

marianne.van.mullem@busenco.be 

 

Voor autocars die voor 9u of na 16u moeten rijden, wordt er een meerkost gevraagd door 

de busmaatschappij. Het wordt aangeraden om het werfbezoek van 9u tot 12u of van 13u 

tot 16u te organiseren. 

 

5. Factuur 

Het werfbezoek wordt gratis aangeboden. Er kan derhalve geen factuur worden 

opgemaakt door de organisator.  

 

 

6. Herroepingsrecht 

De overeenkomst, op afstand gesloten, voor verblijf, vervoer, autoverhuurdiensten, 

catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten 

een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien, zijn uitgesloten van het 

herroepingsrecht. 
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7. Annulering 

Mocht de organisator, om welke reden dan ook, genoodzaakt zijn om het werfbezoek te 

annuleren, is er geen compensatie voorzien. De organisator zal een nieuwe datum 

voorstellen om het werfbezoek te verplaatsen. In geval van annulering van het 

werfbezoek door de organisator vrijwaart de organisator de bezoeker voor de eventueel 

aan de busmaatschappij verschuldigde annulatievergoeding, tenzij de laattijdige 

verwittiging van de busmaatschappij te wijten is aan de bezoeker. Alle andere eventueel 

gemaakte kosten door de bezoeker blijven ten zijne laste. Het is niet mogelijk om uw 

werfbezoek te annuleren, tenzij in geval van overmacht. In dat geval, heeft de bezoeker 

recht op een verplaatsing van het werfbezoek. Kosten gepaard gaande met de annulering 

blijven ten laste van de bezoeker (o.a. annulatievergoeding busmaatschappij) 

 

8. Persoonsgegevens  

Bij het aanvragen van een werfbezoek, is de bezoeker verplicht om alle stappen te 

respecteren. Tijdens de procedure moet de bezoeker specifieke informatie die nodig is 

voor het beheer van zijn aanvraag invullen. De bezoeker verbindt zich ertoe correcte, 

precieze, actuele en volledige informatie door te geven, zoals gevraagd wordt in het 

aanvraagformulier. Zie voor de verwerking van uw persoonsgegevens de desbetreffende 

privacyverklaring.  

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend 

uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve 

bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Antwerpen. 

 

 

 


