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ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN GLASREKENTOOL 
BOUWEND NEDERLAND VAKGROEP GLAS 

Zilverstraat 69 
2718 RP Zoetermeer 

1. DEFINITIES 

1.1 Aanbieder: Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren bouw en 
infrastructuur (Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer) ingeschreven in de kamer van koophandel 
onder nummer 40408058 hierin en in de Overeenkomst ook genoemd “Bouwend Nederland 
Vakgroep Glas”. 

1.2 Afnemer: iedere partij die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een 
Overeenkomst aangaat met Aanbieder. 

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Bouwend Nederland Vakgroep Glas. 

1.4 Bouwend Nederland Vakgroep Glas: Bouwend Nederland Vakgroep Glas, aan Bouwend 
Nederland Vakgroep Glas verbonden ondernemingen kunnen tevens een beroep kunnen doen op 
de rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan Bouwend Nederland Vakgroep 
Glas toekomen. 

1.5 Gebruiker: ieder persoon die, onder de desbetreffende Overeenkomst tussen Aanbieder en 
Afnemer gebruikmaakt van de Glasrekentool van Aanbieder. 

1.6 Glasrekentool: de glasrekentool die is ontwikkeld en wordt aangeboden door Aanbieder en die 
tegen betaling door Gebruikers kan worden gebruikt om diverse glasberekeningen uit te voeren. 

1.7 Inloggegevens: het door Afnemer aangeleverde e-mailadres en de door Aanbieder aangeleverde 
inlogcode.  

1.8 Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende het gebruik van de Glasrekentool tussen 
Aanbieder en Afnemer met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle 
(rechts)handelingen die met een en ander verband houden. De Overeenkomst bestaat in ieder 
geval uit deze Algemene Voorwaarden.  

1.9 Partijen: Aanbieder en Afnemer.   

2. TOEPASSELIJKHEID  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, verbintenis en 
rechtsverhouding tussen Aanbieder en Afnemer, waaronder maar niet beperkt tot alle huidige en 
toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, bevestigingen, samenwerkingen, 
diensten en rechtshandelingen, tussen Partijen. 

2.2 Afwijkingen en/of wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen 
schriftelijk en uitdrukkelijk overeen worden gekomen door een daartoe bevoegde 
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vertegenwoordiger van Aanbieder en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor 
deze zijn gemaakt.  

2.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer worden uitdrukkelijk van de 
hand gewezen en vinden geen toepassing.  

2.4 In geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden 
prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.   

2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van werknemers van Bouwend 
Nederland Vakgroep Glas en derden die door Bouwend Nederland Vakgroep Glas bij de uitvoering 
van de Overeenkomst zijn betrokken.  

3. OVEREENKOMST 

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (schriftelijke) bevestiging door Aanbieder van een 
registratie van Afnemer voor de Glasrekentool via de website van Aanbieder 
(https://glasspecialisten.nl/over-vakgroep-glas/rekentool/).  

3.2 Indien de aanmelding van Afnemer door Aanbieder geaccepteerd is, zendt Aanbieder aan Afnemer 
een bevestigingsbericht waardoor een bindende overeenstemming tussen Partijen bereikt is en de 
Overeenkomst tot stand is gekomen.  

4. PRIJZEN EN KOSTEN  

4.1 De door Aanbieder genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, andere heffingen van 
overheidswege, administratie- en/of installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

4.2 De jaarlijkse kosten voor de Overeenkomst staan op de website van Aanbieder 
(https://glasspecialisten.nl/over-vakgroep-glas/rekentool/) vermeld.   

4.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor om de kosten van de Overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen 
worden minimaal één maand vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Afnemer op 
het bij Aanbieder bekende e-mailadres.  

5. BETALING  

5.1 Aanbieder stuurt Afnemer jaarlijks een factuur voor het gebruik van de Glasrekentool.  

5.2 Na het aangaan van het Overeenkomst verstuurt Aanbieder binnen dertig (30) dagen een factuur 
voor het lopende kalenderjaar. Indien een deel van dat kalenderjaar reeds is verstreken, wordt het 
bedrag van de factuur pro rata vastgesteld. 

5.3 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van de facturen plaats te vinden binnen dertig (30) 
dagen na de factuurdatum. 
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5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling direct en van 
rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van intreden van het verzuim tot het moment van 
algehele betaling is de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW verschuldigd. 

5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de invordering van 
betalingen komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van 
het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. 

5.6 Bij niet-tijdige betaling heeft Aanbieder het recht toegang tot de Glasrekentool op te schorten tot 
het moment dat volledige betaling van de openstaande facturen is ontvangen.  

6. GEBRUIK GLASREKENTOOL 

6.1 Aanbieder verleent Afnemer het niet-overdraagbare recht de Glasrekentool te gebruiken in 
overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Het gebruiksrecht vangt aan na het 
aangaan van de Overeenkomst en eindigt van rechtswege bij het einde van de Overeenkomst.  

6.2 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van de hardware, software 
en overige faciliteiten en voorzieningen, waaronder maar niet beperkt tot toegang tot het internet 
en stroomvoorziening, die voor het gebruik van Glasrekentool benodigd zijn.  

6.3 Onverminderd het overige in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer 
uitsluitend het recht om, conform de instructies en gebruiksvoorwaarden van Aanbieder:  
a. de Glasrekentool te laden en uit te voeren voor gebruik door Gebruikers; en 
b. de Glasrekentool door middel van een computer te raadplegen en te laten functioneren.  

6.4 Afnemer maakt bij het aangaan van de Overeenkomst ten behoeve van de Gebruiker(s) één of 
meerdere accounts aan waarmee Gebruikers toegang hebben tot de Glasrekentool. De 
Glasrekentool mag door Afnemer en Gebruikers uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de 
bedrijfsvoering van Afnemer. Gebruik van de Glasrekentool is slechts toegestaan aan de het in de 
Overeenkomst gespecificeerde aantal Gebruikers. Afnemer staat ervoor in dat uitsluitend de 
voormelde Gebruikers toegang krijgen tot Glasrekentool.  

6.5 Afnemer en Gebruikers dienen de tot het account behorende Inloggegevens enkel voor eigen 
gebruik te houden en mogen deze gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.  

6.6 Bij overtreding van artikel 6.4 en/of 6.5 is Afnemer aan Aanbieder een contractuele boete 
verschuldigd van EUR 250,- per overtreding. Het opleggen van een boete doet geen afbreuk aan 
eventuele andere rechten van Aanbieder zoals het vorderen van schadevergoeding of het 
beëindigen van de Overeenkomst, in overeenstemming met artikel 13 van de Algemene 
Voorwaarden. 

7. LOOPTIJD OVEREENKOMST EN OPZEGGING  

Afnemer en Aanbieder kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van 
een kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.  
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Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de duur van de Overeenkomst telkenmaal stilzwijgend 
verlengd voor de duur van één kalenderjaar.  

8. INLOGGEGEVENS 

8.1 Voor het gebruik van de Glasrekentool dienen Gebruikers te beschikken over Inloggegevens.  

8.2 Afnemer staat ervoor in dat de Inloggegevens uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde 
doeleinden en dat de Inloggegevens niet worden geopenbaard aan anderen dan de in de 
Overeenkomst gespecificeerde Gebruikers. Zodra Afnemer weet of het vermoeden heeft dat de 
Inloggegevens in handen van een onbevoegde zijn geraakt, dient Afnemer dit terstond te melden 
aan Aanbieder. Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van enig gebruik van de 
Glasrekentool door derden met gebruikmaking van de Inloggegevens van Afnemer.  

8.3 In geval van verlies van de Inloggegevens dient Afnemer Aanbieder terstond te informeren. 
Aanbieder zal dan eenmalig kosteloos een nieuwe inlogcode naar het bij haar bekende emailadres 
verzenden.  

9. AANSPRAKELIJKHEID  

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Aanbieder is uitgesloten, behoudens en voor zover Afnemer kan 
aantonen dat sprake is van opzet of grove nalatigheid van Aanbieder.  

9.2 Het gebruik van de Glasrekentool is voor eigen risico van Afnemer.  

9.3 Indien en voor zover op Aanbieder enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan 
ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Aanbieder verzekerd 
is en dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd door de verzekeraar.  

9.4 Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de verzekering valt is de 
aansprakelijkheid van Aanbieder te allen tijde beperkt tot het bedrag van de in artikel 5.1 van de 
Algemene Voorwaarden genoemde factuur, exclusief BTW. 

9.5 Aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot 
bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en reputatieschade. 

9.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer niet binnen drie (3) maanden 
na moment van voordoen van de schade schriftelijk en onderbouwd aanspraak op 
schadevergoeding heeft gemaakt.  

10. VERVALTERMIJN 

Elke vordering jegens Aanbieder vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden, welke 
termijn aanvangt op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel 
op de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden.  

11. OVERMACHT 
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11.1 In geval van overmacht is Aanbieder bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te 
schorten voor de duur van de overmacht situatie. Indien de overmacht situatie zich voordoet voor 
een periode langer dan dertig (30) dagen is Aanbieder bevoegd de Overeenkomst op te zeggen, 
zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder tot enigerlei vergoeding van schade of 
kosten aan Afnemer gehouden te zijn. 

11.2 Onder overmacht aan de zijde van Aanbieder wordt in ieder geval (mede) begrepen: 
a. gebrek en/of storingen in middelen benodigd voor het aanbieden van de Glasrekentool; 
b. computervirussen;  
c. stroomstoringen;  
d. brand of andere ongevallen in het bedrijf van Aanbieder; 
e. werkstakingen en/of niet kunnen beschikken over voldoende c.q. gekwalificeerd personeel; 
f. natuurgeweld of andere van buiten komende omstandigheden; 
g. oorlog(en) en andere onrusten, (sanctie)wetgeving, handelsblokkade(s), 

overheidsmaatregelen en/of andere publiekrechtelijke verhindering; en  
h. omstandigheden zoals beschreven in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.  

12. VRIJWARING 

Afnemer vrijwaart Aanbieder voor alle vorderingen en aanspraken van derden in verband met het 
gebruik van de Rekentool door Afnemer en de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede voor alle 
daaruit voortvloeiende kosten en schade.  

13. ONTBINDING 

13.1 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst, met toepassing van deze Algemene Voorwaarden, is Aanbieder bevoegd om de 
Overeenkomst terstond en zonder ingebrekestelling de Overeenkomst te ontbinden zonder enige 
vorm van schadevergoeding aan Afnemer verschuldigd te zijn. Ontbinding van de Overeenkomst 
doet niet af aan het recht van Aanbieder op volledige vergoeding van kosten, schade, rente, 
gederfde winst en alle verdere rechten op grond van de Overeenkomst of de wet. 

13.2 De bevoegdheid tot ontbinding komt Aanbieder ook toe indien Aanbieder tot het redelijke oordeel 
komt dat Afnemer verminderd kredietwaardig is, indien Afnemer voorlopige surséance van betaling 
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, of in geval van staking of liquidatie van de 
onderneming van Afnemer of een wezenlijk deel daarvan. 

14. INTELLECTUELE EIGENDOM 

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten tan aanzien van de Glasrekentool zijn en blijven te allen tijde 
in handen van de Aanbieder. Gebruikers hebben geen enkel recht op het kopiëren, bewerken, 
verspreiden en publiceren van elementen van de Glasrekentool. Onder die elementen behoren 
onder andere de teksten, afbeeldingen, data base gegevens, formulieren, bladschikking, 
broncode, objectcodes, data, iconen, merktekens, handelsnamen, logo’s, grafische elementen, 
slogans en lay-outs.  
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14.2 Indien én voor zover Afnemer de bevoegdheid wordt verleend van enig recht van Aanbieder als 
bedoeld onder artikel 14.1 van de Algemene Voorwaarden bedoeld gebruik te maken, vervalt deze 
bevoegdheid in elk geval aan het eind van de looptijd de Overeenkomst.  

15. OVERDRACHT EN RECHTEN VAN DERDEN 

De Overeenkomst wordt gesloten tussen Aanbieder en Afnemer. Afnemer kan zijn rechten onder 
de Overeenkomst niet overdragen aan andere partijen zonder schriftelijke toestemming van 
Aanbieder. 

16. NIETIGHEID 

Indien een van de bedingen van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt, nietig wordt 
geoordeeld of op andere wijze onverbindend blijkt te zijn, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid 
van de overige bedingen van de Algemene Voorwaarden en zullen Partijen in goed overleg een 
alternatieve geldige bepaling overeenkomen, die qua oogmerk en strekking zoveel mogelijk gelijk 
is aan het oorspronkelijke beding. 

17. TOEPASSELIJK RECHT 

De rechtsverhouding tussen Aanbieder en Afnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands 
recht.  

18. BEVOEGDE RECHTER  

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het de Algemene Voorwaarden, de 
Overeenkomst of de rechtsverhouding tussen Partijen zullen uitsluiten worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.  
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