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Aanvragers

Preambule
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van
Bouwexpertisevergelijk.nl. Bouwexpertisevergelijk.nl handelt als bemiddelaar tussen
een Aanvrager en een Bouwexpert voor het tot stand komen van een Opdracht.
Bouwexpertisevergelijk.nl handelt enkel als ondersteunend platform en bemiddelaar
tussen de Bouwexpert en de Aanvrager. De Aanvrager vrijwaart
Bouwexpertisevergelijk.nl derhalve enigerlei vorderingen, aanspraken op
schadevergoeding en dergelijke die een Bouwexpert na het tot stand komen van een
Opdracht mochten doen gelden.
Artikel 1 Definities
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Bouwexpertisevergelijk.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Bouwexpertisevergelijk.nl, statutair gevestigd te Cuijk en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 57069891.
Aanvrager: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website een aanvraag
doet tot het verkrijgen van een offerte van een Bouwexpert en al dan niet een
Opdracht gunt aan de Bouwexpert.
Bouwexpert: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de Website offerte
aanvragen ontvangt van een Aanvrager en daaropvolgend een offerte
beschikbaar stelt aan de Aanvrager, waarna de Aanvrager al dan niet een
Opdracht gunt aan de Bouwexpert.
Website: de website van Bouwexpertisevergelijk.nl, onder andere te bereiken
via www.bouwexpertisevergelijk.nl.
Opdracht: een overeenkomst tussen de Aanvrager en de Bouwexpert waarbij
de Bouwexpert zicht verbindt tot het verrichten van werkzaamheden voor de
Aanvrager.
Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de website
Bouwexpertisevergelijk en de mobiele Bouwkeuring en/of Bouwexpert-app
een bouwkeuring prijs te vergelijken en in opdracht te geven of een
bouwexpertise offerte aanvraag te plaatsen om tot maximaal 5 offertes te
vergelijken en in opdracht te geven.
Dienst: de dienstverlening die door Bouwexpertisevergelijk wordt aangeboden.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Bouwexpertisevergelijk.nl en de
Gebruiker.
2.2
De Aanvrager kan geen rechten ontlenen aan het feit dat
Bouwexpertisevergelijk.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel
toepast.
2.3
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten (op afstand) tussen Bouwexpertisevergelijk.nl en de
Aanvrager.
2.4
De eventueel door de Aanvrager gehanteerde inkoop voorwaarden worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op
overeenkomsten aangegaan met Bouwexpertisevergelijk.nl.
2.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige
algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.6
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden
aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische
wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte
documenten.
2.7
De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van
Bouwexpertisevergelijk.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Bouwexpertisevergelijk.nl kan echter geen garanties geven met
betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Bouwexpertisevergelijk.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende
fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de
betreffende informatie.
Artikel 3 Dienstverlening
3.1 Bouwexpertisevergelijk.nl biedt op de Website een platform aan waarop
Opdrachtgevers en Bouwexperts met elkaar in contact kunnen komen in verband
met het verrichten van specifieke Bouwexpertises. Bouwexpertisevergelijk.nl
heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk
worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van
of in verband met de Website of anderszins. Bouwexpertisevergelijk is te allen
tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te
beëindigen.
3.2 Voor de uitvoering van de dienstverlening vraagt Bouwexpertisevergelijk.nl om
gegevens die op de site worden gepubliceerd en nodig zijn voor de uitvoering
van de Dienst. De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het naar
behoren uitvoeren van de dienstverlening.
3.3 Iedere Aanvrager bepaalt tijdens de aanmelding zelf inloggegevens, waarmee
toegang tot het persoonlijke Account verkregen kan worden.
3.4 De Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar
inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot
het Account van de Aanvrager, is Bouwexpertisevergelijk.nl gerechtigd het
Account te blokkeren of te verwijderen.

3.5 De Aanvrager is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van
de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de
Aanvrager worden gedaan.
3.6 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Account van de Gebruiker,
zonder dat dit de Aanvrager toegerekend kan worden, dient de Aanvrager dit
onmiddellijk na ontdekking aan Bouwexpertisevergelijk.nl te melden.
3.7 Bouwexpertisevergelijk.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de
Aanvrager mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn Account
door derden.
3.8 De Aanvrager vrijwaart Bouwexpertisevergelijk.nl van enige vorderingen die
derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door
onrechtmatig verkregen toegang tot het Account van de Aanvrager.
3.9
De Aanvrager dient bij het aanvragen van een offerte alle juiste gegevens op te
geven.
3.10 Door het opgeven van gegevens via de Website gaat de Aanvrager er mee
akkoord dat Bouwexpertisevergelijk.nl deze gegevens zal gebruiken voor de
uitvoering van de dienstverlening. Bouwexpertisevergelijk.nl zal de gegevens
doorgeven aan één of meerdere Bouwexperts die vervolgens contact op zullen
nemen met de Aanvrager.
3.11 De Aanvrager is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op
de Website gepubliceerde gegevens.
3.12 Het is de Aanvrager nadrukkelijk verboden om gegevens via de Website te
openbaren die:

in strijd zijn met enige wet regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;

inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

privacy rechten van derden schenden;

rechten van Bouwexpertisevergelijk.nl of derden schenden;

naar inziens van Bouwexpertisevergelijk.nl in strijd zijn met de goede
zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of oproepen tot geweld of haat
tegen een ander of anderen;

dienen ter promotie van een concurrent van Bouwexpertisevergelijk.nl of
op enige andere wijze dient per promotie van een onderneming.
3.13 Bouwexpertisevergelijk.nl is te allen tijden gerechtigd om de door de Aanvrager
opgegeven en gepubliceerde informatie te wijzigen of te verwijderen, zonder dat
dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Aanvrager op
schadevergoeding.
3.14 Overeenkomsten tussen de Aanvrager en de Bouwexpert komen pas tot stand
nadat de Aanvrager akkoord is gegaan met een door de Bouwexpert gedaan
aanbod. Bouwexpertisevergelijk.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de
uitvoerig van een Opdracht. Bouwexpertisevergelijk.nl kan derhalve geen
controle uitoefenen op uitvoering van de Opdracht.
3.15 De (persoons)gegevens die de Aanvrager verkrijgt via de Website mogen alleen
gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet
toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder
begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde
communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens
(waaronder e-mail adressen) van derde te verzamelen.

Artikel 4 Referenties

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5





4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Bouwexpertisevergelijk.nl biedt de Aanvrager de mogelijkheid om referenties
over Bouwexperts te schrijven.
Een referentie kan gegeven worden na het uitvoeren van een bouwkeuring of
na het offerte traject bij een bouwexpertise offerte aanvraag. Om toegang te
krijgen tot de documenten als bedoeld in artikel 7.1, wordt de Aanvrager eerst
gevraagd een referentie te schrijven over de Bouwexpert.
De Aanvrager die een referentie plaatst, staat er voor in dat de informatie die in
een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en
vrijwaart Bouwexpertisevergelijk.nl voor enige aanspraak van een derde
terzake daarvan.
Bouwexpertisevergelijk.nl is te allen tijde gerechtigd een referentie en reacties
op referenties van gebruikers (Aanvragers, opdrachtgevers en/of Bouwexperts)
te verwijderen of te wijzigen. Bouwexpertisevergelijk.nl zal onder andere
overgaan tot verwijdering indien blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar
of onmiskenbaar onrechtmatig is.
Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik
bevatten;
een referentie mag geen persoonlijke- of bedrijfsgegevens bevatten ten
aanzien van een Aanvrager en/of Bouwexpert:
een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
een referentie dient te zijn toegevoegd door de Aanvragers en dient betrekking
te hebben op de Bouwexpert met wie de Aanvrager een overeenkomst heeft
gesloten tot het uitvoeren van werkzaamheden.
Geen reclame uitingen voor de Bouwexpert.
Een directe opdrachtgever mag alleen een referentie plaatsen over de
Bouwexpert over de (gedeeltelijk) uitgevoerde bouwexpertise door de
Bouwexpert.
Indien tijdens een offertetraject een opdracht is gegund maar niet ten uitvoering
is gebracht door welke reden dan ook. Mag Bouwexpertisevergelijk.nl kiezen dit
te vermelden op de website en eventueel op de profielpagina van de
Bouwexpert.
Bouwexpertisevergelijk.nl is gerechtigd uw referentie openbaar te maken op
internet(website) om toekomstige Aanvragers een juiste vergelijking te kunnen
geven van Bouwexperts.
Bouwexpertisevergelijk is gerechtigd om ten alle tijden op welke tijdstip dan ook
referenties aan te passen, te verwijderen of online te halen indien dat nodig
geacht wordt zonder toestemming van de gebruiker en/of Bouwexpert.
Aanpassingen referenties door Bouwexpertisevergelijk.nl worden gedaan
vanuit het oogpunt om dit zonder afbreuk te doen aan de transparantie van het
verloop van de opdracht van de Bouwexpertise in (gedeeltelijke) uitvoering of
de referentie naar de juiste Bouwexpert.
Bouwexpertisevergelijk.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor
referenties die niet voldoen aan de gestelde regels en/of voorwaarden.

4.12

4.13

Bouwexpertisevergelijk.nl vergelijk doet haar best om onjuiste uitingen eruit te
filteren om schade op welke vorm dan ook te minimaliseren.
Bouwexpertisevergelijk.nl kan niet uitsluiten dat alle uitingen op tijd eruit
gefilterd worden en is nimmer aansprakelijk te stellen indien uitingen die
personen schade toe brengen als een uiting (tijdelijk) getoond word.
Aanvragers of Bouwexperts die van mening zijn dat een geplaatste referenties
niet juist is en in strijd is volgens de algemene voorwaarden van
Bouwexpertisevergelijk.nl kunnen dit schriftelijk melden via onze
klantenservice.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1

5.2

5.3

De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten,
afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van
Bouwexpertisevergelijk.nl en worden beschermd door auteursrechten en
intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is Aanvragers niet toegestaan om de Website of enig gedeelte
daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen en/of gebruiken
zonder toestemming van Bouwexpertisevergelijk.nl.
Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door
Bouwexpertisevergelijk.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke
geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Bouwexpertisevergelijk.nl.
De databank van Bouwexpertisevergelijk is een databank in de zin van artikel
1 aanhef onder a) Databankenwet 1999. Bouwexpertisevergelijk.nl dient als
de producent in de zin van artikel 1 aanhef onder b) van deze wet te worden
beschouwd. Het is de Aanvrager verboden om een in kwalitatief of kwantitatief
substantieel deel van de databank op te vragen en of her te gebruiken.

Artikel 6 Toegang tot de Website
6.1

6.2

6.3
6.4

De overeenkomst tussen de Aanvrager en Bouwexpertisevergelijk.nl wordt
aangegaan voor onbepaald tijd. De overeenkomst kan door beide partijen te
allen tijden worden ontbonden. Indien Bouwexpertisevergelijk.nl op het moment
van ontbinding nog vorderingen jegens de Aanvrager heeft blijven deze
onaangetast door enige ontbinding of ontzegging van de toegang tot de
Website.
De Aanvrager dient zorg te dragen dat alle informatie waar
Bouwexpertisevergelijk.nl om verzoekt voor het aanmaken van een
lidmaatschap volledig, juist en actueel is.
De Aanvrager dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan
Bouwexpertisevergelijk.nl te melden.
Indien Bouwexpertisevergelijk.nl aansprakelijk wordt gesteld voor schade die
mogelijk is ontstaan doordat de Aanvrager verkeerde gegevens aan
Bouwexpertisevergelijk.nl heeft verstrekt is de Aanvrager er toe gehouden
Bouwexpertisevergelijk.nl te compenseren voor de geleden schade.

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Bouwexpertisevergelijk.nl heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen
een Aanvrager geen toegang tot de Website te verlenen.
De toegang tot de Website welke de aanvrager is toegekend, kan niet
overgaan op een andere natuurlijke- of rechtspersoon, tenzij
Bouwexpertisevergelijk.nl hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
De Aanvrager dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden
neergelegde richtlijnen. Indien de Aanvrager deze verplichting niet nakomt, is
Bouwexpertisevergelijk.nl gerechtigd het lidmaatschap van de Aanvrager op te
schorten of te beëindigen, zonder dat Bouwexpertisevergelijk.nl daarbij op
enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Aanvrager.
De Aanvrager dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten
functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel
benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te
krijgen tot de Website.
Bouwexpertisevergelijk.nl behoudt zich het recht voor om Aanvrager met
onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik/deelneming van of aan
de Website(s) indien Aanvrager op enige wijze handelt in strijd met deze
algemene voorwaarden en/of enige bepaling van het Nederlands recht, zulks
onverminderd het recht van Bouwexpertisevergelijk.nl om nadere
rechtsmaatregelen tegen Aanvrager te nemen.
Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website
Bouwexpertisevergelijk.nl door Aanvrager worden verkregen mogen uitsluitend
worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet
toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder
begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde
communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens
(waaronder e-mail adressen) van andere Aanvrager te verzamelen voor welke
reden dan ook.
Indien een Aanvrager in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt
hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe
rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000
(duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van
Bouwexpertisevergelijk.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen
tegen de Aanvrager te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Facturatie
7.1

7.2

7.3

Nadat de Bouwexpert een Opdracht heeft afgerond en eventueel vereiste
documenten beschikbaar heeft gesteld via de Website, zal
Bouwexpertisvergelijk.nl de Aanvrager daarover informeren. Vanaf dat moment
is de Opdracht afgerond en zijn de bedragen, zoals die via de Website zijn
overeengekomen tussen de Bouwexpert en de Aanvrager, verschuldigd.
De aan de Bouwexpert verschuldigde vergoeding wordt aan
Bouwexpertisevergelijk.nl gecedeerd. Bouwexpertisevergelijk.nl zal zorgdragen
voor de facturatie.
Om toegang te krijgen tot de door Bouwexpert (via de Website) beschikbaar
gestelde documenten, dient de Aanvrager aan alle betalingsverplichtingen
jegens Bouwexpertisevergelijk.nl te voldoen.

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Betaling kan enkel geschieden op de wijze zoals deze door
Bouwexpertisevergelijk.nl wordt aangeboden.
Indien een Aanvrager niet binnen 14 dagen nadat de Opdracht is afgerond
overgaat tot betaling van de door Bouwexpertisevergelijk.nl verzonden factuur,
zal Bouwexpertisevergelijk.nl de Aanvrager schriftelijk in gebreke stellen en de
Aanvrager een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan de gestelde
betalingsverplichtingen te voldoen.
Nadat de termijn als omschreven in artikel 7.4 verstreken is en de Aanvrager
niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Aanvrager in
verzuim. Vanaf dat moment is de Aanvrager de wettelijke incassokosten
verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdvordering, met
een minimum van € 40,-. Daarnaast zal Bouwexpertisvergelijk.nl vanaf het
moment dat de Aanvrager in verzuim raakt, aanspraak maken op de wettelijke
(handels)rente.
Indien een Aanvrager een reeds tot stand gekomen Opdracht met de
Bouwexpert annuleert, is de Aanvrager 30% van het overeengekomen bedrag
verschuldigd.
In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.7 is de Aanvrager 100% van de
Opdrachtwaarde verschuldigd indien de Aanvrager minder dan 24 uur voor
aanvang van de Opdracht annuleert.
De documenten als bedoeld in artikel 7.1 zullen 6 maanden geldig zijn indien
zij worden verstrekt conform de richtlijnen van de NHG en in alle andere 3
maanden geldig. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na een
uitgevoerde Opdracht.
Indien de Aanvrager een waarde cheque gebruikt voor de voldoening van
enige betaling, is de Aanvrager daar verantwoordelijk voor. Ieder waarde
cheque dient voorzien te zijn van een unieke code. Indien deze code ontbreekt
of onleesbaar is, is de waarde cheque niet inwisselbaar.

Artikel 8 Klachten
8.1

8.2

Klachten over de uitvoering van een Opdracht dient de Aanvrager bij
Bouwexpertisevergelijk.nl kenbaar te maken, waarna Bouwexpertisvergelijk.nl
deze klachten ter inzage zal leggen bij de Bouwexpert.
Bouwexpertisevergelijk.nl zal nimmer partij zijn bij eventuele geschillen
tussen de Aanvrager en Bouwexpert, maar kan waar mogelijk als
bemiddelende partij optreden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1

Bouwexpertisevergelijk.nl functioneert als een platform en biedt slechts
technische ondersteuning en bemiddelaar tussen Aanvragers die via
Bouwexpertisevergelijk.nl Bouwexperts willen benaderen.
Bouwexpertisevergelijk.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij de uitvoering van
Opdrachten of anderszins tussen een Aanvrager en een Bouwexpert. Wanneer
afspraken tussen een Aanvrager en een Bouwexpert niet worden nageleefd
door één van de partijen dan kan Bouwexpertisevergelijk.nl hiervoor nimmer
aansprakelijk worden gesteld. De Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het
nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een
overeenkomst van toepassing zijn.
9.2 Mocht Bouwexpertisevergelijk.nl aansprakelijk worden gesteld dan is de
aansprakelijkheid van Bouwexpertisevergelijk.nl beperkt tot het bedrag
beperkt tot maximaal € 500,-.
9.3 Eventuele aanspraken van de Aanvrager op schadevergoeding jegens
Bouwexpertisevergelijk.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele
directe schade die de Aanvrager heeft geleden door toedoen van een door de
Bouwexpertisevergelijk.nl geleverde dienst.
9.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Bouwexpertisevergelijk.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Bouwexpertisevergelijk.nl toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
de Aanvrager aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in dit artikel.
9.5 Bouwexpertisevergelijk.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de
volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6 Indien via de Website wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een
website van derden is Bouwexpertisevergelijk.nl op geen enkele wijze
aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende
website.
9.7 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 9.6 zijn de
gebruiksvoorwaarden en/ of privacy regels van de desbetreffende website van
toepassing.
9.8 Bouwexpertisevergelijk.nl behoudt het recht om Aanvragers uit te sluiten van
elk gebruik van de Website, indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld
met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene
voorwaarden.
9.9 Bij een uitsluiting zoals aangegeven in lid 9.8 blijft Bouwexpertisevergelijk.nl
gerechtigd om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te
vorderen.
9.10 Bouwexpertisevergelijk.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend)
onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten
gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan
de Aanvrager verschuldigd te zijn.

9.11 Bouwexpertisevergelijk.nl zal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor de
teloorgang van informatie en/of (persoons)gegevens welke de Aanvrager via de
Website heeft opgeslagen op de aan Bouwexpertisergelijk.nl in beheer zijnde
servers.
9.12 Informatie welke wordt weergegeven op de Website kan
(technische)onjuistheden of tikfout bevatten. Bouwexpertisevergelijk.nl en/of de
partners van Bouwexpertisevergelijk.nl aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of tikfouten in de weergegeven
informatie op de Website. Bouwexpertisevergelijk.nl adviseert de Aanvrager
derhalve om geen juridische en/of financiële beslissingen te nemen op basis
van de informatie welke via de Website verstrekt wordt. Indien de Aanvrager
persoonlijk advies wenst, is het raadzaam om direct contact op te nemen met
een Bouwexpert of andere deskundige.

Artikel 10 Toepasselijk recht & geschillen
10.1
10.2

10.3

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bouwexpertisevergelijk.nl partij is, is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
De Aanvrager en Bouwexpertisevergelijk.nl zullen pas een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de
rechter in het arrondissement Arnhem bevoegd kennis te nemen van
geschillen tussen Bouwexpertisevergelijk.nl en de Aanvrager.

