
 
 

 
 

Algemene voorwaarden Gebouwinzicht 

 

 

Artikel 1: Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met 

Gebouwinzicht. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant zich inschrijft 

voor een training, programma of andere aanbieding van Gebouwinzicht. Maar ook 

als de klant een (online) product aanschaft van Gebouwinzicht. 

2. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Gebouwinzicht zijn vrijblijvend 

en één maand geldig. 

3. De trainingen en producten van Gebouwinzicht zijn gericht op bedrijven, 

organisaties en ondernemers. De overeenkomst wordt door beide partijen 

aangegaan in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst  

1. Alle door Gebouwinzicht genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk 

anders vermeld.  

2. De factuur wordt verstuurd op basis van de door de klant aangegeven naam- en 

adresgegevens.  

3. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden de klant zijn niet van 

toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

4. De overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat Gebouwinzicht de 

inschrijving bevestigt. 

5. Aanpassingen aan een overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd en gelden 

alleen voor deze specifieke overeenkomst. In volgende overeenkomsten gelden 

deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij Gebouwinzicht en de 

klant dan weer andere afspraken maken. 

 

Artikel 3A: Annulering en Aanpassingen van de overeenkomst  

1. Gebouwinzicht kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een bijeenkomst 

annuleren of verplaatsen naar een andere datum. Gebouwinzicht zal de klant daar 

uiteraard tijdig over informeren. 

2. Gebouwinzicht kan te alle tijden de locatie veranderen. Gebouwinzicht zal de klant 

daar uiteraard tijdig over informeren.  

3. Als door ziekte of overmacht Gebouwinzicht geen training kan geven, staat het 

Gebouwinzicht vrij een vervanger in te schakelen of de training te verplaatsen 

naar een andere datum. Overmacht is in ieder geval - maar niet uitsluitend- 

brand, ongeval, transportbelemmeringen, storingen in de dienstverlening van 

internetaanbieders of andere omstandigheden waarop Gebouwinzicht geen invloed 

kan uitoefenen. Mocht een vervanging niet mogelijk zijn, en de training 

geannuleerd worden, krijgt de klant het deelnamegeld terug met aftrek van de tot 

dan toe uitgevoerde werkzaamheden. De klant heeft daarbij geen recht op een 

(aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van de zijde 

van Gebouwinzicht is uitgesloten.  

4. Gebouwinzicht kan te allen tijden een deelnemer toegang tot een training 

ontzeggen. Het resterende bedrag van de training wordt dan teruggestort.  

5. De overeenkomst voor een online aangeschaft product kan niet geannuleerd 

worden en de klant krijgt zijn geld niet terug.  



 
 

 
 

 

 

 

Artikel 3B: Afmeldingen in specifieke gevallen  

Korte (1 en 2 daagse) trainingen 

1. De klant kan zich tot drie weken voor de training kosteloos afmelden voor een 

bijeenkomst. 

2. Bij afmelden door de klant tussen één en drie weken voor de start van de training 

wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.  

3. Afmelden na 1 week voor de startdatum is niet mogelijk. Het is dan nog wel 

mogelijk om een andere deelnemer in de plaats te laten gaan. De klant verzorgt 

dan zelf de financiële afhandeling met de vervangende deelnemer. 

 

Meerdaagse / langere trainingen (verspreid over meer dan 2 kalenderdagen) 

1. De klant kan zich tot drie weken voor de startdatum van een meerdaags/ langer 

durend programma kosteloos afmelden.  

2. Bij afmelden tussen één en drie weken voor de start wordt 25% van de kosten in 

rekening gebracht, met een minimum van 200 Euro.  

3. Als de klant zich afmeldt binnen één week voor de startdatum, wordt de volledige 

cursus prijs in rekening gebracht. Het is dan nog wel mogelijk om het gehele 

programma een andere deelnemer in de plaats te laten gaan. De klant verzorgt 

dan zelf de financiële afhandeling met de vervangende deelnemer.  

4. Indien tijdens een langere training wijzigingen in werksituatie optreden, is het, na 

overleg met Gebouwinzicht, soms mogelijk om het resterende traject door een 

andere collega te laten vervolgen. Het is aan Gebouwinzicht ter beoordeling of 

deze collega voldoende voorkennis heeft, of dat de collega, tegen bijbetaling,  

bijgeschoold moet worden.  

 

In-company Trainingen 

1. Bij in-company trainingen draagt de klant zorg voor een trainingsruimte en de 

daarbij behorende praktische zaken als materialen, thee, koffie en lunch. 

2. Bij in-company trainingen verzorgt de klant de interne communicatie over de 

training en verschaft deelnemerslijsten aan Gebouwinzicht en brengt 

Gebouwinzicht ervan op de hoogte als hierin veranderingen optreden. 

3. Gebouwinzicht hoeft geen training dag te herhalen voor deelnemers die 

verhinderd waren deze bij te wonen. 

4. Bij in-company trainingen is het na ondertekening van de offerte mogelijk data 

van de training te veranderen of te annuleren, mits dit uiterlijk drie weken voor de 

geplande bijeenkomst of startdatum gebeurt. In geval van annulering wordt de 

reeds besteedde uren aan voorbereiding wel in rekening gebracht.  

5. Veranderen van datum van de in-company training na de drie weken termijn is 

mogelijk tot 2 werkdagen voor de training, hiervoor wordt wel 97 euro aan 

administratie kosten in rekening gebracht. 

6. Mochten er tijdens de training zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, 

dan zal Gebouwinzicht deze zaken alleen verrichten na afstemming met de klant. 

7. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening te brengen 

uren, worden schriftelijk bevestigd door Gebouwinzicht. 

 



 
 

 
 

Artikel 4: Betaling  

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij 

anders overeengekomen in een offerte op maat.  

2. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Gebouwinzicht 

maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van 

de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, 

met een minimum van Euro 40. 

3. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Gebouwinzicht zich het recht voor 

een deelnemer uit te sluiten van deelname of een in-company training op te 

schorten. 

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst  

1. Gebouwinzicht is altijd gerechtigd om derden in te schakelen om de training of 

een deel daarvan over te nemen.  

2. Gebouwinzicht en haar trainers spannen zich in om te zorgen voor een adequate 

en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding, 

training of coaching ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier. Gebouwinzicht 

gebruikt de inhoud daarvan om de opleidingen en trainingen waar nodig te 

verbeteren en docenten te beoordelen. 

3. De klant kan een schriftelijke klacht over de (kwaliteit van de) door Gebouwinzicht 

geleverde trainingen en programma’s indienen binnen uiterlijk 10 werkdagen na 

uitvoering hiervan. Het indienen van een klacht geeft geen recht tot uitstel van de 

betalingsverplichting.  

4. Gebouwinzicht gaat vertrouwelijk om met (bedrijfs)gegevens van de klant. Deze 

gegevens worden dan ook nooit aan derden verstrekt of verkocht. Ditzelfde geldt 

voor gegevens van persoonlijke cookies.  

 

Artikel 5: Intellectueel Eigendom 

1. Het trainingsmateriaal gebruikt in (online) trainingen, cursussen of programma’s, 

in werkboeken en dergelijke, is door Gebouwinzicht ontwikkeld en daarmee 

intellectueel eigendom van Gebouwinzicht. Dit trainingsmateriaal mag dan ook 

niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Gebouwinzicht.  

2. Teksten van Gebouwinzicht (zoals nieuwsbrieven, e-books en teksten op de 

websites) mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Gebouwinzicht. 

3. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten van 

Gebouwinzicht zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan 

anderen worden verstrekt.  

4. E-mails, pdf’s en andere digitale producten die deel uitmaken van een (betaalde) 

training zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen 

worden doorgestuurd. 

5. De klant is verplicht om de bepalingen over intellectueel eigendom zoals benoemd 

in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel op te leggen aan de deelnemer.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Aansprakelijkheid van Gebouwinzicht is beperkt tot een bedrag gelijk aan één 

maal het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.  

2. Gebouwinzicht kan alleen aansprakelijk gesteld worden van vergoeding van 

directe schade. Aansprakelijkheid van Gebouwinzicht voor indirecte schade, 

waaronder gevolgschade, is uitgesloten. 

3. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na 

ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. 

4. Gebouwinzicht zal bij inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht 

nemen. Gebouwinzicht is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen 

van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van Gebouwinzicht werken. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Gebouwinzicht ter zake van alle aanspraken van derden 

die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) 

verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of 

bewuste roekeloosheid van Gebouwinzicht. De vrijwaring heeft mede betrekking 

op alle schade en (proces)kosten die Gebouwinzicht in verband met een dergelijke 

aanspraak maakt. 

 

Artikel 7: Overige bepalingen 

1. Derden die door Gebouwinzicht worden ingeschakeld om een (deel van een) 

training te verzorgen kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden.  

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend 

beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebouwinzicht is 

gevestigd.  
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