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Algemene Verkoopvoorwaarden Opleidingen 
bij overeenkomst van Opdracht | B2C en B2B 

Versie: 2 januari 2023 (voorgaande versies komen hiermee te vervallen) 

 
VOORWOORD  
Bonstaete B.V. (“Bonstaete”) is een opleidingsinstituut welke gespecialiseerd is in het inmeten en bepalen van oppervlakten en 
inhouden conform Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen, Meetinstructie Bruto inhoud woningen (NEN 2580 
Meetinstructies) en NEN 2580. Alsook het tekenen van plattegronden in Floorplanner.  
Bonstaete B.V. hecht veel waarde aan transparantie. 
In dat licht wordt dan ook het volgende opgemerkt: 
- Bonstaete B.V. is middels dit document transparant over de (te verwachten) diensten en (verdeling van) aansprakelijkheid; 
- Bonstaete B.V. staat ingeschreven als opleidingsinstituut en technisch adviesbureau in ‘Geven van cursussen op het gebied 
van vastgoedmarketing, makelaardij en bouwkunde alsmede de B2B verkoop van vakgerelateerde sjablonen en het verstrekken 
van bouwkundig en bedrijfsadvies’; 
- Onder Opleiding(en) wordt verstaan: een door Bonstaete verzorgde opleiding, cursus, training, her- en bijscholing, studie- of 
themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding, hetzij klassikaal of online. Een opleiding wordt in beginsel 
(mede) aangeduid met de naam ”In Company” of ”open”. Onder een "In Company opleiding" wordt verstaan een opleiding die 
geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor een door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) 
deelnemers wordt verzorgd. Onder een "open opleiding" wordt verstaan een opleiding waarvoor aanmelding voor iedere 
geïnteresseerde open staat. Onder een “praktijkopleiding” wordt verstaan een voor B2B bedoelde opleiding waarbij je met een 
expert meeloopt, danwel onder begeleiding van een expert bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren. 
- Bonstaete B.V. vervult de opdracht zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend, redelijk bekwaam beroepsgenoot; 
- Bonstaete B.V. heeft een gedegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de bovenstaande werkzaamheden. 
 

DEFINITIES  
In het hiernavolgende wordt verstaan onder:  
Aanmelding: de (digitale) inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan met 
als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. 
Academy: met inlogcodes afgeschermde online leeromgeving, toegankelijk via www.bonstaete.nl. 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consumentdeelnemer gebruik kan maken van het herroepingrecht; 
Bonstaete: de opdrachtnemer, zijnde de besloten vennootschap Bonstaete B.V., t.h.o.d.n. Allart Bouwadvies, Orooloo ,NEN 2580 
Academy en NEN 2580 Academie, statutair gevestigd te Kerkdriel onder K.v.K.-nummer 69762821.  
Consumentdeelnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die (digitaal) een 
overeenkomst van Koop van Producten of Opdracht (op afstand) aangaat met Bonstaete. Elk natuurlijk persoon die deelneemt 
of een product afneemt ten behoeve van enig rechtspersoon (in oprichting), wordt beschouwd als Ondernemer-deelnemer zoals 
bedoeld in deze voorwaarden en de wet; 
Dagen: alle kalenderdagen; 
Deelnemer: zowel de Consument-, als de Ondernemer-deelnemer, als enige derde die door Ondernemer-deelnemer wordt 
aangemeld; 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consumentdeelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op 
afstand; 
Keurmerk: door Bonstaete afgegeven papieren of digitaal certificaat met daarop het opleidingsniveau in sterren uitgedrukt.  
Koop: het door Bonstaete leveren van sjablonen en rekentools . 
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Onderwijsmateriaal: Opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm 
dan ook, dat voor de uitvoering van een Opdracht wordt gebruikt.  
Opdracht:  
- de opdracht aan Bonstaete om een opleiding te verzorgen, in geval van Ondernemer-deelnemer : al dan niet ten behoeve van 
het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling of eventueel door Ondernemer-deelnemer 
uitgenodigde externen;  
- de opdracht aan Bonstaete tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;  
- de opdracht om diensten zoals – maar niet beperkt tot- advisering, detachering en examinering te verrichten.  
Ondernemer-deelnemer: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf een overeenkomst 
van Koop van Producten of Opdracht (op afstand) sluit met Bonstaete voor deelname (van personen al dan niet zijnde 
personeel) aan een door Bonstaete verzorgde Opleiding.  
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Bonstaete georganiseerd systeem voor verkoop 
op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één 
of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet bekend 
waren of hadden kunnen zijn en waarbij nakoming niet (verder) kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of 
risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen, 
diensten of informatie door derden, werkstaking, blokkades (met betrekking tot toegang tot het object), bedrijfs- of digitale 
storingen.  
Producten: (digitale) documentatie bestaande uit onder meer, maar niet alleen maar: Onderwijsmateriaal, Sjablonen, 
Rekentools, overeenkomst van opdracht en bijbehorende set voorwaarden voor vastgoedmarketingbedrijven, die door 
Bonstaete worden geleverd en waarop het intellectuele eigendom van Bonstaete rust. 
Rekentools: Dak-inhoud formules, en format met oppervlakte- en inhoudsberekeningen. 
Sjablonen: voor B2B bedoelde Sjablonen (van Meetinstructies of rapporten), al dan niet digitaal.  
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat 
Consumentkoper en Bonstaete gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod vanuit Bonstaete en op elke tot stand gekomen 
overeenkomst (op afstand) tussen partijen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Ondernemer-deelnemer , 
hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.2 Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld 
aan Consumentdeelnemer. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Bonstaete zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentdeelnemer 
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de 
Consumentdeelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consumentdeelnemer op een 
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
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1.4 Indien Ondernemer-deelnemer zorgt voor Aanmelding van enige Deelnemer, verplicht deze zich jegens Bonstaete deze 
algemene voorwaarden aan die Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Ondernemer-deelnemer vrijwaart Bonstaete voor 
alle claims van Deelnemer, waarbij Bonstaete jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene 
voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen. 
 

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST  
2.1 Bonstaete is bevoegd om Opdrachten en Deelnemers te weigeren, zonder opgaaf van redenen. 
2.2 Wijzigingen van de Opdracht door Deelnemer binden Bonstaete slechts voor zover Bonstaete deze wijzigingen schriftelijk of 
per email aanvaardt of voor zover Bonstaete feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.  
2.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Opleiding, de omvang en 
technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Bonstaete, maar kunnen 
redelijkerwijs afwijken.  
2.4 Bonstaete zal bij het product of dienst aan de Consumentdeelnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze 
dat deze door de Consumentdeelnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, 
meezenden: 
a. het adres van de vestiging van Bonstaete waar de Consumentdeelnemer met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consumentdeelnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan 
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties. 
2.5 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Bonstaete vervaardigde werken kunnen geen reden zijn 
voor afkeuring van de Opdracht of het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.  
2.6 Offertes komen na 90 dagen automatisch te vervallen indien zij door Deelnemer niet zijn aanvaard. 
 

ARTIKEL 3 PRIJZEN  
3.1 Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Bonstaete is gerechtigd elke wijziging van het btw-
tarief aan Ondernemer-deelnemer door te berekenen.  
3.2 In alle prijzen zijn de kosten voor het Onderwijsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.  
3.3 Reiskosten, parkeerkosten, privékosten alsmede verblijfskosten in verband met deelname aan de Opdracht zijn voor 
rekening van Deelnemer. 
3.4 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke 
planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding, tenzij dwingendrechtelijk anders 
is bepaald. Indien Deelnemer aan Bonstaete een verzoek tot wijziging van de overeengekomen Opdracht kenbaar maakt, zal 
Bonstaete aan Deelnemer de consequenties daarvan aangeven.  
 

ARTIKEL 4 BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 
4.1 Tenzij schriftelijk of per email anders overeengekomen, dient Deelnemer facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te 
voldoen, doch in ieder geval vóór aanvang van de Opdracht zonder enige korting of verrekening, op een door Bonstaete 
aangewezen bankrekening. Indien het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig en volledig is voldaan, volgt uitsluiting van 
deelname.  
4.2 Indien de Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is 
de Ondernemer-deelnemer van rechtswege in verzuim. De Consumentdeelnemer zal alsdan ingebreke worden gesteld waardoor 
verzuim ontstaat. De Deelnemer wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van 
een maand. 
4.3 Wanneer het een Consumentdeelnemer betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van vijftien 
dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten. De totaalsom 
van de buitengerechtelijke incassokosten worden wel al vermeld op de herinneringssommatie.  
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4.4 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II voor de Ondernemer-deelnemer en de 
regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de Consumentdeelnemer. 
4.5 Bonstaete heeft steeds het recht om van Ondernemer-deelnemer, zowel voor als na de totstandkoming van een 
overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Bonstaete van de 
overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Bonstaete is ontvangen.  
4.6 Producten, certificaten en/of diploma’s blijven eigendom van Bonstaete totdat volledige betaling – inclusief eventueel rente 
en kosten- door Deelnemer heeft plaatsgevonden. Certificaten en/of diploma’s worden na betaling geleverd. 
 

ARTIKEL 5 STAP-BUDGET 
5.1 Indien Consumentdeelnemer deelneemt op basis van een voorlopig toegekend STAP-budget geldt dat deze alsnog en met 
terugwerkende kracht verplicht is de genoten opleiding te betalen wanneer om welke reden dan ook, Bonstaete het voorschot 
niet definitief toegekend krijgt.  
5.2 Bonstaete is nooit aansprakelijk wanneer Consumentdeelnemer enige opleiding niet binnen de door STAP-budget gestelde 
termijn afrondt.  
 

ARTIKEL 6 HERROEPINGRECHT CONSUMENTDEELNEMER 
6.1 Bij de Opdracht tot stand gekomen op afstand heeft de Consumentdeelnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van reden te ontbinden gedurende veertien dagen na bevestiging van inschrijving. Consumentdeelnemer kan daarvoor 
het online retourformulier (https://bonstaete.nl/annuleren-en-retourneren/), dan wel het emailadres bonnie@bonstaete.nl 
gebruiken.  
6.2 Het herroepingsrecht van de Consumentdeelnemer is uitgesloten voor zover Bonstaete met de nakoming van de 
overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consumentdeelnemer, meer specifiek wanneer 
de Consumentdeelnemer direct, althans voor het verstrijken van de herroepingstermijn, gebruik maakt van het door Bonstaete 
(digitaal) aangeboden Producten, dan wel (Opleidings)materiaal.  
6.3 Voor Ondernemer-deelnemer is het herroepingsrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten. 
 

ARTIKEL 7 ANNULERING EN UITSTEL DOOR DEELNEMER 
7.1 Annuleren of verzetten van een Opleiding door Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de beoordeling van 
de annuleringstermijn of uitsteltermijn wordt uitgegaan van de verzenddatum van de e-mail waarin de annulering of het uitstel 
is aangegeven. Als bewijs van de annulering of uitstel geldt de bevestiging, schriftelijk of per email, van Bonstaete. De geplande 
startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering of het uitstel. 
7.2a Voor In Company Opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de Opleiding of Producten vervaardigd moet worden, wordt bij 
annulering meer dan 6 weken voor de startdatum 20% van de vergoeding voor de Opleiding in rekening gebracht. Vanaf zes 
weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is 
verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd. 
7.2b Voor In Company Opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de Opleiding of Producten vervaardigd moet worden, wordt 
bij uitstel vanaf zes weken tot drie weken vóór aanvang van de Opleiding een uitstelvergoeding van 10% extra, bovenop het 
overeengekomen factuurbedrag in rekening gebracht. Bij uitstel korter dan drie weken vóór aanvang van de Opleiding is de 
Opdrachtgever Bonstaete een uitstelvergoeding van 50% extra, bovenop het overeengekomen factuurbedrag, verschuldigd.  
7.3a Voor Open klassikale Opleidingen, niet zijnde een Praktijk Opleiding geldt dat Ondernemer-deelnemer kosteloos kan 
annuleren tot 14 dagen voor de aanvang van de Opleiding. Volledige vergoeding is voor Ondernemer-deelnemer verschuldigd, 
indien minder dan 14 dagen voor de aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd. 
7.3b Voor Open klassikale Opleidingen, niet zijnde een Praktijk opleiding, geldt dat de Ondernemer-deelnemer kosteloos uitstel 
kan krijgen tot 14 dagen voor de aanvang van de Opleiding. Bij uitstel korter dan 14 dagen vóór aanvang van de Opleiding is de 
Opdrachtgever Bonstaete een uitstelvergoeding van €197 extra per verzette dag, bovenop het overeengekomen factuurbedrag, 
verschuldigd. 
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7.4a Voor Open klassikale Opleidingen, niet zijnde een Praktijk Opleiding geldt dat Consumentdeelnemer tot 14 dagen na 
ontstaan van de overeenkomst kosteloos kan herroepen, ook indien dit binnen veertien dagen voor aanvang van de Open 
klassikale opleiding is. Mocht Consumentdeelnemer na de herroepingstermijn annuleren, dan geldt het volgende: Kosteloos 
annuleren tot 14 dagen voor de aanvang van de Opleiding. Vanaf 14 tot 7 dagen voor de aanvang is 30% van de vergoeding voor 
de Opleiding verschuldigd. Vanaf 7 tot 3 dagen voor aanvang is 60% verschuldigd. Binnen 3 dagen voor aanvang is 75% 
verschuldigd. 
7.4b Voor Open klassikale Opleidingen, niet zijnde een Praktijk opleiding, geldt dat de Consumentdeelnemer kosteloos uitstel 
kan krijgen tot 14 dagen voor de aanvang van de Opleiding. Vanaf 14 tot 7 dagen voor de aanvang is 30% van de vergoeding 
voor de Opleiding extra per verzette cursusdag met een maximum van €197, bovenop het overeengekomen bedrag, 
verschuldigd. Vanaf 7 dagen tot aanvang cursus is €197 verschuldigd. 
7.5 Voor Praktijk Opleidingen geldt dat de Opdrachtgever of Deelnemer kosteloos kan verzetten tot 3 dagen voor de aanvang 
van de Opleiding. Bij verzetten korter dan 3 dagen vóór aanvang van de Opleiding is de Opdrachtgever Bonstaete een 
verzetvergoeding van €350 extra per verzette cursusdag (2 dagdelen), bovenop het overeengekomen factuurbedrag, 
verschuldigd. Dit is €225 als het één dagdeel betreft. 
7.6 Het is niet mogelijk de aankoop van een online opleiding of digitaal product te annuleren, wanneer direct na betaling 
toegang aan Deelnemer is verleend in de Academy. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij 
Bonstaete zelf anders bepaalt. 
7.7 Als Deelnemer niet verschijnt bij aanvang van de Opleiding heeft Deelnemer geen recht op restitutie van de 
Opleidingskosten. Tussentijdse beëindiging door Deelnemer leidt in dit geval niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) 
de verschuldigde vergoeding.  
7.8 In het geval van afmelding van een Deelnemer mag in overleg met Bonstaete deze Opleidingsplek door een vervanger 
worden ingenomen. In dat geval is Deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd. 
7.9 Mogelijkheid tot verzetten van de Opleiding is in overleg en ter beoordeling van Bonstaete. De verzetdatum dient binnen 6 
maanden na de oorspronkelijke startdatum plaats te vinden. Indien de Opleiding niet verzet kan worden zal de verzetting 
overgaan in een annulering zoals bedoeld in deze voorwaarden. 
7.10 Speciale verzoeken en/of extra diensten buiten het standaard pakket aangeboden, zoals vermeld in de offerte, zullen bij 
annulering volledig voor rekening zijn van Deelnemer.  
 

ARTIKEL 8 ANNULERING C.Q. WIJZIGINGEN DOOR BONSTAETE 
8.1 Bonstaete is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een Opleiding te wijzigen. 
Indien Bonstaete tot het oordeel komt dat van Deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de Opleiding onder de 
gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Bonstaete besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de 
Opdracht of Opleiding overeengekomen bedrag. 
8.2 Bonstaete heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.  
8.3 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding heeft Bonstaete altijd het recht een Opleiding te annuleren en een 
Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. 
 

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  
9.1 Het is Opdrachtgever en Deelnemer niet toegestaan na het volgen van een Opleiding bij Bonstaete , dan wel na ontvangst 
van enig Product zelf een soortgelijke Opleiding te starten, dan wel te doceren bij een concurrerend opleidingscentrum , dan 
wel het materiaal te verveelvoudigen en/of te verhandelen met een commercieel oogmerk.  
9.2 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Bonstaete vervaardigde Producten of enig ander 
werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, alsook cursusmethoden berust bij Bonstaete, tenzij 
partijen uitdrukkelijk schriftelijk of per email anders zijn overeengekomen.  
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9.3 Ondernemer-deelnemer mag al de door Bonstaete vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Producten of enig ander 
werk alleen beschikbaar stellen aan Deelnemers. Deelnemer mag al de door Bonstaete vervaardigde en/of ter beschikking 
gestelde Producten of enig ander werk alleen ten eigen lerende behoeve gebruiken en nimmer commercieel uitwinnen.  
9.4 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk toestemming van Bonstaete, schriftelijk of per email, niet toegestaan om:  
- Producten of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op 
welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.  
- Producten of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter 
beschikking te stellen. 
 

ARTIKEL 10 ACADEMY 
10.1 Alleen bij Opleidingen waar in de website de Academy genoemd wordt, of verwezen wordt naar online trainingsmateriaal is 
deze (extra) dienst beschikbaar, tenzij schriftelijk of per email anders overeengekomen. 
10.2 De inlogcodes van de Academy mogen alleen gebruikt worden door Deelnemer of door een persoon welke schriftelijk 
toestemming van Bonstaete heeft gekregen. Het is niet toegestaan de inlogcodes aan derden te verstrekken. Bonstaete 
verleent een individuele, onsplitsbare en niet voor vervreemding, bezwaring of sublicentiëring vatbare gebruikslicentie. 
10.3 Beëindiging licentie:  
- Na afloop van de tussen partijen overeengekomen termijn.  
- Bij geconstateerd misbruik van de licentiehouder, zoals genoemd onder dit en voorgaande artikel. 
10.4 Alle rechten van de Academy zijn voorbehouden. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk toestemming van Bonstaete, 
schriftelijk of per email, niet toegestaan om:  
- de inhoud van de Academy geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op 
welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.  
- de inhoud van de Academy aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking 
te stellen. 
10.5 Bij overtreding van het genoemde onder dit en voorgaande artikel is de inbreukmakende partij aan Bonstaete een direct 
opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- exclusief btw per overtreding, onverminderd het recht van Bonstaete om volledige 
schadevergoeding te vorderen.  
10.6 De Academy is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Bonstaete op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Bonstaete aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde Academy.  
10.7 De Deelnemers aan de opleiding Inmeter Pro krijgen toegang tot het Opleidingsmateriaal van de dan geldende versie van de 
‘Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen’ en/of ‘Meetinstructie Bruto inhoud woningen’. Wijzigingen in het 
Onderwijsmateriaal vanwege nieuwe versies in de lijst met vragen en antwoorden zijn inbegrepen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Niet inbegrepen zijn wijzigingen in het Onderwijsmateriaal vanwege nieuwe versies in de ‘Meetinstructie 
Gebruiksoppervlakte woningen’ en/of ‘Meetinstructie Bruto inhoud woningen’, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
 

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  
11.1 Bonstaete is uitsluitend aansprakelijk voor door Deelnemer geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt 
door de aansprakelijkheidsverzekering van Bonstaete. 
11.2 Bonstaete is niet aansprakelijk voor enige door Deelnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en/of 
omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade 
aan in eigendom van de Deelnemer of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen 
bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet 
of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bonstaete. 
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11.3 Bonstaete is jegens de Deelnemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, 
die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het 
geleverde werk van derden die door Bonstaete bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. 
11.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Bonstaete enige aansprakelijkheid jegens de 
Ondernemer-deelnemer in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan Ondernemer-deelnemer in 
rekening is gebracht voor de geleverde producten waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van  
€ 2500. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bonstaete. 
Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. 
11.5 Ondernemer-deelnemer vrijwaart Bonstaete voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door 
Bonstaete uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of 
daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bonstaete en de Ondernemer-deelnemer bovendien aantoont dat hem ter 
zake geen enkel verwijt treft. 
11.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van enig product (Sjabloon en/of Rekentool) is Bonstaete nimmer 
aansprakelijk.  
11.7 Voor schade voortvloeiende uit mondeling gegeven adviezen is Bonstaete nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds 
gegeven op grond van de bij Bonstaete bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Bonstaete steeds de 
bedoeling van Deelnemer als leidraad en uitgangspunt neemt. 
11.8 Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen van de Consumentdeelnemer.  
11.9 Al de door Bonstaete ontwikkelde en/of samengestelde Producten dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband 
houdend met een Opdracht zijn op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Bonstaete op geen enkele 
wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Bonstaete aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, 
van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde Producten en werken.  
11.10 Tijdens een Opleiding reiken docenten en collega-Deelnemers geregeld praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen 
voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent erop toeziet dat deze aanbevelingen /adviezen zo verstandig en zinvol 
mogelijk zijn, kunnen Bonstaete en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze 
aanbevelingen/adviezen. Bonstaete en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De 
Deelnemers worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de 
eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de 
praktijksituatie worden toegepast.  
11.11 Als Deelnemer tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten 
behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Producten, , neemt Deelnemer de volle verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Product, geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt 
aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Deelnemer zal Bonstaete tegen alle aanspraken van derden uit dien 
hoofde vrijwaren. 
11.12 Eventuele door Deelnemer aan Bonstaete ter beschikking gestelde gegevens zal Bonstaete vrijelijk bij de uitvoering van de 
Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk of per email anders is overeengekomen.  
11.13 Bonstaete is niet verantwoordelijk voor het niet met goed gevolg afronden van eventuele examens, of het niet behalen van 
certificaten. 
 

ARTIKEL 12 BONSTAETE KEURMERK EN (STERREN)CERTIFICAAT 
12.1 Na afronding van de Opleiding ontvangt Deelnemer een certificaat met hierop het jaar van deelname en het behaalde 
opleidingsniveau in sterren uitgedrukt. Het certificaat geeft recht op het gebruik van het sterren-keurmerk. Het aantal te 
behalen sterren is vermeld bij de opleiding NEN 2580 of Meetinstructies.  



 

8 / 8 

 

12.2 Enkel na volledige deelname van een klassikale (incompany) opleiding, na het volledig doorlopen van een online opleiding 
of na het behalen van een diploma is er recht op het gebruik van het bijbehorende sterren-keurmerk.  
12.3 Het door Bonstaete uitgereikte (sterren)certificaat en keurmerk is persoonsgebonden.  
12.4 Het staat Deelnemers, met het door Bonstaete verleende sterren-keurmerk, vrij om het keurmerk commercieel aan te 
wenden, echter onder voorbehoud van alle (intellectuele eigendoms)rechten door Bonstaete zoals onder andere vermeld in de 
artikelen 4 en 9 van deze voorwaarden.  
 

ARTIKEL 13 OVERMACHT  
13.1 Indien naar het redelijk oordeel van Bonstaete een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder 
tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.  
13.2 Eventueel door Deelnemer vooruitbetaalde gelden zullen door Bonstaete in dat geval naar rato worden terugbetaald.  
13.3 Indien de overmacht een bepaalde Opleidingsbijeenkomst betreft, zal Bonstaete voor zover mogelijk een andere tijd of dag 
voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele Opleidingsprogramma op te schuiven. 
 

ARTIKEL 14 ONTBINDING  
14.1 Bonstaete kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met 
onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Deelnemer ontbinden, indien:  
a. Deelnemer surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een 
akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;  
b. Deelnemer zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn 
rechtspersoonlijkheid verliest;  
c. Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij 
deze nalatigheid niet binnen 3 dagen, nadat Bonstaete bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.  
14.2 Indien aan Bonstaete blijkt dat Deelnemer andere personen toegang en inzage verstrekt tot de Academy zonder dat deze 
daartoe zijn geautoriseerd door Bonstaete dan wordt per direct toegang tot de Academy ontzegd, zonder dat Bonstaete enige 
vergoeding verschuldigd wordt.  
14.3 Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Bonstaete rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het 
vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.  
 

ARTIKEL 15 PERSOONSGEGEVENS  
Voor het uitvoeren van de opdracht worden de voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijke persoonsgegevens van 
Opdrachtgever/Deelnemer verwerkt. Op onze site kunt u de privacyverklaring inzien (https://bonstaete.nl/privacyverklaring-en-
cookiebeleid/). Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het uitvoeren van de Opdracht noodzakelijk is.  
 

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT  
16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Bonstaete en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van 
Bonstaete is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Bonstaete en Opdrachtgever, 
waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
het arrondissement waarbinnen Bonstaete gevestigd is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van 
dwingend recht anders voorschrijven. 


