Algemene Voorwaarden CheckGebouw (handelsnaam AsbestVraag B.V.)
Artikel 1. Definities

voor de uitvoering daarvan derden worden of zijn

De in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter

betrokken.

aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis (in

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene

enkelvoud en meervoud):

Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in

1. CheckGebouw, een handelsnaam van AsbestVraag B.V.,

deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van

die op basis van een overeenkomst producten en diensten

toepassing. CheckGebouw en Cliënt zullen alsdan in

levert aan opdrachtgevers.

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging

2. Cliënt: een natuurlijke of rechtspersoon die met

van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,

CheckGebouw een Overeenkomst heeft gesloten of

waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

hierover in onderhandeling is aangaande diensten en of

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

producten zoals de CheckGebouw applicatie.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één

3. Diensten: alle diensten van CheckGebouw die het

of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden,

onderwerp van een Overeenkomst vormen, waaronder o.a.

dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

de implementatie van de CheckGebouw applicatie.

bepalingen.

4. Opdrachtbevestiging: de door CheckGebouw aan Cliënt

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet

per e-mail verstrekte bevestiging van een opdracht van

in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze

Cliënt.

situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die

Algemene Voorwaarden.

tussen CheckGebouw en Cliënt tot stand komt met

6. Indien CheckGebouw niet steeds strikte naleving van

betrekking tot de levering van Producten en Diensten, elke

deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de

wijziging daarvan of aanvulling daarop en alle

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat

(rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst.

CheckGebouw in enigerlei mate het recht zou verliezen om

6. Per e-mail: iedere vorm van schriftelijke c.q. elektronische

in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen

communicatie waaronder begrepen maar niet beperkt tot

van deze voorwaarden te verlangen.

e-mail, via de website dan wel per aangetekende of
gewone post.

Artikel 3. Aanbieding, offertes en Overeenkomst

7. Website: de door AsbestVraag B.V. geëxploiteerde

1. Alle door CheckGebouw gedane offertes zijn vrijblijvend,

websites www.asbestvraag.nl en www.checkgebouw.nl.

tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is

8. Tarief: het door Cliënt aan CheckGebouw verschuldigde

genoemd. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders

tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw.

aangegeven. CheckGebouw behoudt zich het recht voor
om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2. Opdrachten en wijzigingen in opdrachten kunnen zowel

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor

mondeling als schriftelijk door opdrachtgever worden

iedere aanbieding, offerte en alle door CheckGebouw te

verstrekt.

sluiten Overeenkomsten tot het verrichten van enige

3. Opdrachten en wijzigingen zijn voor CheckGebouw pas

diensten.

bindend, indien zij schriftelijk door CheckGebouw zijn

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van

aanvaard.

toepassing op alle overeenkomsten met CheckGebouw, als

4. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en

opdrachten zijn in Euro’s (€) exclusief btw en andere

intellectuele eigendomsrechten van deze derden of

heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

schendingen van de persoonlijke levenssfeer van

5. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt

deze derden door de (inhoud van) CheckGebouw, de

van het in de offerte opgenomen aanbod is CheckGebouw

bedrijfsinformatie of overige informatie, of gebruik of

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

verwerking van persoonsgegevens.

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

6. CheckGebouw behoudt zich te allen tijde het recht voor

tenzij CheckGebouw anders aangeeft.

om de informatie zoals opgenomen door de Cliënt voor

6. CheckGebouw kan niet aan zijn offertes worden

plaatsing op CheckGebouw, te weigeren, de toegang tot

gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat

CheckGebouw voor derden te blokkeren of de vormgeving

de CheckGebouw offertes, dan wel een onderdeel daarvan,

van reeds geplaatste en/of te plaatsen informatie,

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen,
zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van

Artikel 4. Gegevens

Cliënt op schadevergoeding.

1. Cliënt neemt de door AsbestVraag B.V. gegeven
aanwijzingen en gestelde richtlijnen voor opname van

Artikel 5. Toegang tot de CheckGebouw applicatie

informatie in acht.

1. CheckGebouw zal Cliënt gedurende de looptijd van de

2. CheckGebouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud

Overeenkomst toegang tot de CheckGebouw applicatie

van de bedrijfsinformatie en overige informatie van de

verschaffen indien er aan de voorwaarden van de

Cliënt en controleert deze ook niet op juistheid en/of

overeenkomst wordt voldaan.

volledigheid.

2. Cliënt is niet gerechtigd de aan hem verstrekte

3. Cliënt staat ervoor in dat de bedrijfsinformatie en overige

gebruikersnaam en/of wachtwoord voor Cliënt aan derden

informatie van de Cliënt niet onrechtmatig of schadelijk is

te verstrekken of over te dragen. Cliënt dient CheckGebouw

jegens derden of CheckGebouw. In het bijzonder

op de hoogte te stellen als Cliënt een vermoeden heeft dat

garandeert Cliënt dat deze informatie/iedere uiting (I)

de gebruikersnaam en/of het wachtwoord in handen is

voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en

gekomen van onbevoegden.

algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en

3. CheckGebouw is niet verantwoordelijk voor misbruik van

gedragscodes, (II) juist, volledig en actueel is, (III) geen

de gebruikersnaam en het wachtwoord. CheckGebouw

(seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende,

mag ervan uitgaan dat een Cliënt, die zich aanmeldt als

hinderlijke of anderszins controversiële boodschappen

Cliënt, ook daadwerkelijk een Cliënt van het betreffende

bevat en (IV) geen inbreuk maakt op (intellectuele

account in CheckGebouw is. Indien Cliënt direct of indirect

eigendoms-) rechten van CheckGebouw of derden.

namens een derde CheckGebouw gebruikt, staat Cliënt in

4. Cliënt staat ervoor in dat hij de gegevens van gebruikers

voor de nakoming van de bepalingen van de

uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming

Overeenkomst door deze derde.

Persoonsgegevens zal gebruiken.
5. Cliënt vrijwaart CheckGebouw voor schade die voor

Artikel 6. Onderhoud en updates

CheckGebouw en/of AsbestVraag B.V. mocht ontstaan als

1. CheckGebouw streeft ernaar dat de CheckGebouw

gevolg van vorderingen, welke derden in verband met of

applicatie voor 99% van de tijd beschikbaar is voor

ter zake van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan

(bevoegde) gebruikers. Echter kan het voorkomen dat er

tegen CheckGebouw, mochten instellen. Deze vrijwaring

door onderhoud, aanpassing of verbetering geen toegang

geldt onder andere voor eventuele vorderingen van derden

verleend kan worden tot de CheckGebouw applicatie.

in verband met (vermeende) inbreuken op de

2. CheckGebouw behoudt zich het recht voor om
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onderdelen van de website onaangekondigd te blokkeren

voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde

of deze tijdelijk buiten gebruik te stellen te stellen.

tarieven te hebben aanvaard.

3. Het is niet mogelijk om voor bepaalde CheckGebouw

6. CheckGebouw is gerechtigd haar prijzen te indexeren.

pagina’s af te zien van verbeteringen of aanpassingen
aangezien de Website bestemd is voor gebruik voor

Artikel 8. Facturatie en betaling

meerdere Cliënten.

1. Cliënt is gehouden facturen binnen 30 dagen na de

4. CheckGebouw is niet aansprakelijk voor schade als gevolg

factuurdatum te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Helpdesk

Cliënt is niet gerechtigd enige korting toe te passen. Het

en/of CheckGebouw Website, ongeacht de oorzaak

recht van verrekening en opschorting door Cliënt is

daarvan.

uitgesloten.
2. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is

Artikel 7. Prijzen en Tarieven

Cliënt in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit

1. De tarieven die door AsbestVraag B.V. op het moment

welke hoofde dan ook, van CheckGebouw op Cliënt

van totstandkoming van de Overeenkomst worden

onmiddellijk opeisbaar.

gehanteerd zijn leidend.

3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde

2. Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan,

termijn is betaald, is Cliënt vanaf de eerste dag na het

door welke oorzaak dan ook, dan is CheckGebouw

verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in

gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven

verzuim en één (1) procent per kalendermaand rente

dienovereenkomstig te wijzigen. CheckGebouw behoudt

verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een

zich het recht voor haar tarieven te herzien.

gedeelte van een maand voor een volle maand wordt

3. Buiten het in het vorige lid bedoelde geval kunnen de

gerekend. De in het bezit van CheckGebouw zijnde kopie

tarieven van prestaties door CheckGebouw worden

van de door CheckGebouw aan Cliënt per email verstrekte

gewijzigd via kennisgeving per brief of email aan Cliënt.

factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid

Aldus gewijzigde tarieven zullen gelden vanaf door

van de rente en de dag, waarop de renteberekening

CheckGebouw in voornoemde kennisgeving te vermelden

begint.

datum, doch in geen geval eerder dan 4 weken na

4. Bij niet of te laat betalen is CheckGebouw gerechtigd om

verzending van de kennisgeving aan Cliënt.

direct haar diensten op te schorten.

4. Bovendien mag CheckGebouw de tarieven verhogen

5. Indien de Cliënt de factuur geheel of gedeeltelijk betwist,

wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden /

dient hij dit binnen vijf (5) kalenderdagen na factuurdatum

ondersteuning bij gebruik van CheckGebouw blijkt dat de

schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan

oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte

CheckGebouw te melden. Na deze periode vervalt het recht

hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd

van Cliënt om de factuur te betwisten. De bewijslast

ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet

betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op Cliënt.

toerekenbaar is aan CheckGebouw, dat in redelijkheid niet

Betwisting van de factuur ontslaat Cliënt niet van haar

van CheckGebouw mag worden verwacht de

betalingsverplichting.

overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het

6. Cliënt is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of zij

oorspronkelijk overeengekomen tarief.

dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht

5. Tenzij Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van

vermeende tegenvordering en/of de betaling van de

kennisgeving van een tariefaanpassing als bedoeld in lid 3

factuur op te schorten.

of 4 van dit artikel CheckGebouw via een brief of per email

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten,

in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar maakt tegen de

alsmede eventuele stornering kosten, die CheckGebouw
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maakt als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van

de onderneming door een computerstoring, dan worden

haar verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel

die verplichtingen opgeschort tot het moment dat

ten laste van Cliënt. De vergoeding ter zake van

CheckGebouw alsnog in staat is de overeenkomst op de

buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de

overeengekomen wijze na te komen, zonder tot enige

verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een

schadevergoeding gehouden te zijn.

minimum van € 250,- per vordering), tenzij CheckGebouw

2. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen

aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde

van door CheckGebouw ingeschakelde derden,

vergoeding zal steeds zodra Cliënt in verzuim is door haar

bedrijfsstoornissen en anderszins, oorlog, oproer,

verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening

epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en

worden gebracht.

andere calamiteiten als onderbrekingen of storingen in de
stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen,

Artikel 9. Aansprakelijkheid

werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van

1. CheckGebouw is nimmer aansprakelijk voor enige

overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door

opdracht.

bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

3. Zodra zich een overmacht-situatie voordoet, zal

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan

CheckGebouw Cliënt daarvan mededeling doen.

vermeld in deze Algemene Voorwaarden is hierbij

4. Indien de periode van overmacht op grond van artikel 10

uitgesloten.

lid 1 van deze Algemene Voorwaarden langer duurt dan 3

2. CheckGebouw komt geen beroep toe op de

maanden, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst op te

aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 10

zeggen. CheckGebouw heeft vervolgens de keuze om

lid 1 en lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, indien de

Cliënt voor zover relevant reeds betaalde vergoedingen

betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste

terug te geven.

roekeloosheid van CheckGebouw of de tot haar directie
behorende leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Licentie en rechten van intellectuele

3. De aansprakelijkheid van CheckGebouw is beperkt tot het

eigendom

bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van

1. CheckGebouw kan niet verantwoordelijk gehouden

CheckGebouw in het desbetreffende geval aanspraak op

worden voor gevolgen voortvloeiend uit gebruik van de

uitkering geeft. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot

CheckGebouw applicatie door medewerkers of

uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering

onderaannemers van Cliënt.

wordt gedekt is iedere aansprakelijkheid van CheckGebouw

2. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op

beperkt tot de abonnementskosten van CheckGebouw over

alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter

de laatste twaalf maanden, dit tot een maximaal bedrag van

beschikking gestelde programmatuur, apparatuur,

€ 17.000,00.

webbased software applicaties of andere materialen zoals
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,

Artikel 10. Overmacht

alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten

1. Indien CheckGebouw haar verplichtingen uit de

uitsluitend bij CheckGebouw of haar licentiegevers. Cliënt

overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan

verkrijgt voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend een

nakomen als gevolg van een niet aan CheckGebouw

gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, en

toerekenbare oorzaak (overmacht), daaronder mede

verkrijgt de bevoegdheden die bij de Overeenkomst, deze

begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen

Algemene Voorwaarden of anderszins worden toegekend.
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3. De Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking

softwareapplicaties om informatie met andere

gestelde programmatuur, apparatuur, webbased software

componenten van een computersysteem en/of

applicaties en andere materialen vertrouwelijke informatie

programmatuur en/of webbased softwareapplicaties uit te

en bedrijfsgeheimen van opdrachtgevers, medewerkers,

wisselen en door middel van deze informatie te

CheckGebouw en/of diens licentiegevers kan bevatten.

communiceren.

4. De Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in
artikel 3, deze programmatuur, apparatuur, webbased

Artikel 12. Duur en beëindiging

software applicaties en materialen slechts te gebruiken voor

1. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is aangegeven,

het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld en

wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

niet aan derden bekend te maken indien deze derden geen

Bepalingen toepasselijk op de Overeenkomst voor

gerechtvaardigde reden hebben om hiervan kennis te

onbepaalde tijd

nemen. Onder derden worden ook begrepen alle personen

2. Cliënt heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst met

werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden op te

noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur,

zeggen.

webbased software applicaties en/of andere materialen

3. CheckGebouw heeft te allen tijde het recht de

behoeven te gebruiken.

Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn

5. Het is CheckGebouw toegestaan technische maatregelen

van 2 maanden op te zeggen.

te nemen ter bescherming van de programmatuur en

Bepalingen toepasselijk op de Overeenkomst voor bepaalde

webbased software applicaties. Indien CheckGebouw door

tijd

middel van technische bescherming de programmatuur en

4. De Overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt na het

webbased software applicaties heeft beveiligd, is het Cliënt

verstrijken van die periode telkens van rechtswege verlengd

niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te

voor eenzelfde periode, tenzij de Overeenkomst door één

ontwijken.

van beide Partijen is opgezegd met inachtneming van een

6. Indien Cliënt programmatuur/ webbased software

opzegtermijn van 60 dagen tegen het einde van de

applicaties ontwikkelt of een derde voor hem

lopende periode.

programmatuur/ webbased software applicaties ontwikkelt

Bepalingen van toepassing op de Overeenkomst ongeacht

dan wel als hij het voornemen heeft dit te doen en hij in

de duur

verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen

6. CheckGebouw heeft te allen tijde het recht de

programmatuur/ webbased software applicaties en de aan

Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst per direct

hem door CheckGebouw ter beschikking gestelde

op te zeggen, indien zij (de exploitatie van) de Website

programmatuur/ webbased software applicaties informatie

stopt.

nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen,

7. Indien een andere Partij ook na een ingebrekestelling,

verzoekt Cliënt CheckGebouw schriftelijk en gespecificeerd

tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen

om de benodigde informatie. CheckGebouw deelt alsdan

uit de Overeenkomst, heeft de andere Partij uitsluitend het

binnen redelijke termijn mede of Cliënt de beschikking kan

recht om de Overeenkomst, zonder gerechtelijke

krijgen over de verlangde informatie en op welke

tussenkomst, per direct op te zeggen, onverminderd het

voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële

recht op schadevergoeding van de opzeggende Partij.

voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Cliënt

8. Een Partij heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst,

eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit

zonder gerechtelijke tussenkomst, per direct op te zeggen,

wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het

indien de andere Partij in staat van faillissement geraakt,

vermogen van programmatuur of webbased

surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering
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staakt.

Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst

9. Voor zover wettelijk toegestaan is artikel 7:408 lid 1 BW

opzeggen met inachtneming van een termijn van 1 week.

niet van toepassing.
10. Bij geen van voornoemde beëindigingsmogelijkheden is

Artikel 15. Slotbepalingen

CheckGebouw enige schadevergoeding of restitutie van de

1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsook op de

reeds betaalde vergoeding(en) verschuldigd aan Cliënt,

CheckGebouw applicatie, offertes van CheckGebouw,

tenzij Cliënt rechtmatig gebruikt maakt van de

Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten, alsook op de

beëindigingsmogelijkheid neergelegd in artikel 13 lid 7 van

overige door CheckGebouw in dat kader verrichte

deze Algemene Voorwaarden.

werkzaamheden en diensten is bij uitsluiting Nederlands

11. Een opzegging door één van beide Partijen kan worden

recht van toepassing.

verricht per e-mail aan de andere Partij in overeenstemming

2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen

met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage

12. In het geval de Overeenkomst een einde neemt, blijven

van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en

de volgende artikelen tussen Partijen van kracht:

Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement

a. Licentie aan Partners (artikel 11 lid 4);

van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen

b. Aansprakelijkheid (artikel 9);

kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht

c. Rechts- en forumkeuze (artikel 15).

worden het geschil op te lossen middels andere door de
SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van

Artikel 13. Licentievergoedingen

geschillen.

1. In de prijs van de door CheckGebouw te leveren dienst is

3. Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien

één (1) licentie voor de software opgenomen. Als de Cliënt

partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen

meer licenties nodig heeft, kan hij deze aanvragen bij

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse

CheckGebouw die deze dan tegen betaling van een

rechter te Rotterdam.

maandelijks bedrag ter beschikking stelt. De kosten van

4. Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig

extra licenties zijn vastgelegd in het voorstel tot

recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het

samenwerking.

treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een

2. CheckGebouw is gerechtigd de overeengekomen prijzen

procedure in kort geding aanhangig te maken bij de

en tarieven voor de programmatuur te verhogen

daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht, alvorens

overeenkomstig de dan geldende CBS

zich tot de SGOA te wenden (of in afwachting van het

consumentenprijsindex die eenmaal per jaar op 1 januari zal

arbitrale vonnis), om zodoende hun bestaande rechten

worden bepaald.

veilig te stellen.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. CheckGebouw behoudt zich het recht voor deze
Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30
dagen na bekendmaking van de wijziging aan Cliënt per
elektronische nieuwsbrief.
3. Indien Cliënt een wijziging in deze Algemene
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