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Algemene Voorwaarden GWG
Artikel 1 - definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden:
voorliggende voorwaarden voor opdrachten aan GWG
ookwel genoemd leverings- en betalingsvoorwaarden voor
het verrichten van advieswerkzaamheden;
GWG:
opdrachtnemer geluidweringgevels.nl, gevestigd aan de
Daalakkerstraat 17 te Ittervoort en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 62445553;
IE:
alle intellectuele en industriële eigendomsrechten,
waaronder maar niet beperkt tot rapportageformats,
onderzoeksmethoden, berekeningsmodellen,
berekeningsmodules, software, auteurs-, databank,
handelsnaam-, octrooirechten en rechten ten aanzien van
domeinnamen;
Meerwek:
een uitbreiding of aanpassing van in Offerte genoemde
werkzaamheden die niet in een afzondelijke overeenkomst
geregeld worden.
Offerte:
een aanbod van GWG voor de uitvoering van de in de
offerte genoemde werkzaamheden;
Opdracht:
de door GWG te verrichten werkzaamheden zoals
gespecificeerd in de Offerte of Overeenkomst;
Opdrachtgever:
de verstrekker van de opdracht aan GWG alsmede diegene
die opdracht verleend tot het uitvoeren van
werkzaamheden;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en GWG om
werkzaamheden te verrichten als bedoeld in art. 3.1;
Rapport:
de uitkomst(en) van de opdracht zoals door GWG aan
opdrachgever gerapporteerd;

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1

3.2

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is op alle door
GWG aanvaarde opdrachten en werkzaamheden deze
Algemene Voorwaarden van toepassing evenals “De Nieuwe
Regeling 2011+ Herziening 2013, Rechtsverhouding
opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011”
alsmede “Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever
en adviserend ingenieursbureau” (RVOI juli 2001) en
Nederlans Recht waarbij in geval van strijdigheden deze
Algemene Voorwaarden gelden.
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Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de
Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de
rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en GWG en
worden hierbij van de hand gewezen.
GWG heeft deze Algemene Voorwaarden vastgesteld en
openbaar beschikbaar gesteld op de website
www.geluidweringgevels.nl. Op verzoek van de
Opdrachtgever kan kosteloos een fysieke kopie worden
toegestuurd.
De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het
verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Mocht
de opdracht namens de opdrachtgever worden verstrekt
door een derde, dan staat die derde er voor in dat de
opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft
genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de
derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hijzelf
opdrachtgever. Dan zijn beiden, zowel opdrachtgever als
derde, tegenover GWG hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten en opdrachten waarbij door GWG de
uitvoering door derden dient te worden uitgevoerd.
Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan
dient de uitleg hiervan plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.

3.3

Een Offerte is gedurende één maand geldig, tenzij GWG in
de Offerte uitdrukkelijk een andere termijn bepaalt. Bij
aanvaarding van de Offerte, komt de Overeenkomst tot
stand. Bij een verzoek tot uitvoering van (enig gedeelte van)
de Opdracht door Opdrachtgever aanvaardt Opdrachtgever
de Offerte.
Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
Offerte een kennelijke vergissing of schriftelijke vergissing
bevat kan GWG uitvoering of totstandkoming van de
Overeenkomst weigeren waarbij de Offerte en Opdracht
komt te vervallen.
Het beoogde toepassingsgebied van de Opdracht is
gespecificeerd
in
de
Overeenkomst.
Zodra
de
Overeenkomst (inclusief alle bijlagen) tot stand is gekomen,
bevat deze alle afspraken die GWG met de Opdrachtgever
omtrent de Opdracht heeft gemaakt. Wijzigingen,
aanvullingen of afwijkingen van de Overeenkomst zijn
slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
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3.4

3.5

De Opdrachtgever zal de Offerte (met inbegrip van
wijzigingen, aanvullingen of afwijkingen daarvan) uitsluitend
gebruiken om te bepalen of aan GWG de Opdracht wordt
verleend. Indien geen Overeenkomst tot stand komt,
behoudt GWG alle rechten ten aanzien van de inhoud van
de Offerte, uitgezonderd de daarin verwerkte, van de
Opdrachtgever afkomstige informatie.
Een samengestelde prijsopgave verplicht GWG niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 5 – Geheimhouding
5.1

5.2

Artikel 4 – De Opdracht
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

GWG voert de Opdracht uit binnen de overeen gekomen
(geschatte) termijn. Als overschrijding van deze termijn
dreigt, treden partijen in overleg voor vaststelling van een
nieuwe termijn. GWG is pas in verzuim nadat de
Opdrachtgever GWG schriftelijk heeft aangemaand om
binnen een redelijke termijn aan één of meer van haar
verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen en die
termijn ongebruikt is verstreken.
GWG
verbindt
zich
tot
niet
meer
dan
een
inspanningsverbintenis bij het uitvoeren van de Opdracht.
GWG zal een rapport opstellen en leveren aan de
Opdrachtgever.
GWG verbindt zich jegens Opdrachtgever om de
aangenomen opdracht naar beste kunnen uit te voeren
(inspanningsverplichting). GWG kan niet instaan voor het
bereiken van enig beoogd resultaat.
Bij de uitvoering van de Opdracht mag GWG derden
inschakelen.
Opdrachtgever verstrekt
onverwijld alle
gegevens,
informatie en/of inlichtingen welke in het kader van de
uitvoering van de aangenomen opdracht redelijkerwijs
nodig en/of van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in
voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door
of namens hem aan GWG verstrekte gegevens, informatie
en/of inlichtingen.
Indien door Opdrachtgever aangeleverde informatie
genoemd onder art. 4.5 onjuist blijkt te zijn en hierdoor voor
de uitvoering van de Opdracht wijzigingen dienen te worden
aangebracht dan wordt deze wijzigingen als Meerwerk in
rekening gebracht.
GWG is niet verplicht met de uitvoering van de Opdracht te
beginnen voordat GWG alle noodzakelijke door de
Opdrachtgever
aan te leveren benodigdheden heeft
ontvangen. Als GWG deze benodigdheden later ontvangt
dan overeengekomen, zal de in de Overeenkomst vermelde
(geschatte) termijn voor de uitvoering worden verlengd met
in elk geval de duur van deze vertraging.

5.3

Artikel 6 – Overmacht
6.1

6.2

6.3

6.4

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GWG geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor GWG niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. GWG heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
nakoming van de overeenkomst verhindert.
GWG is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens Opdrachtgever indien GWG daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
GWG kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten.
Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds
ten dele is uitgevoerd en de overeenkomst vervolgens wordt
beëindigd, heeft GWG recht op betaling van het op het
moment van intreden van de overmacht reeds uitgevoerde
deel van de overeenkomst, respectievelijk de reeds verrichte
werkzaamheden, gemaakte (on)kosten en/of bestede tijd.

Artikel 7 - Opschorting, tussentijdse opzegging en
ontbinding van de overeenkomst
7.1
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De als geheim aangemerkte gegevens van de
Opdrachtgever waarvan GWG bij de uitvoering van de
Opdracht
kennisneemt,
zal
GWG
geheimhouden,
uitgezonderd gegevens in het publieke domein, of gegevens
die in het publieke domein worden opgenomen zonder dat
dat GWG kan worden verweten en gegevens die GWG
rechtmatig heeft verkregen van een derde of door eigen
onderzoek zonder enig gebruik van geheime gegevens van
de Opdrachtgever.
GWG is niet langer verplicht tot geheimhouding indien dat
nodig is om misverstanden te corrigeren die zijn ontstaan
doordat de Opdrachtgever enige uitkomst van de Opdracht
bekendmaakt.
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van GWG is het opdrachtgever niet toegestaan
de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke
uitingen van GWG openbaar te maken of anderszins aan
derden ter beschikking te stellen.

GWG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de

2|5

Algemene Voorwaarden GWG (geluidweringgevels.nl) versie d.d. 01 mei 2020

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

overeenkomst. Of wanneer GWG ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien
de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan
de zijde van de opdrachtgever niet langer van GWG kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen zal
GWG de overeenkomst ontbinden.
GWG is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van GWG kan worden
gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van GWG op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien GWG de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt GWG zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
Indien GWG tot opschorting of ontbinding overgaat, is GWG
op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is,
is GWG gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is GWG gerechtigd
de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
GWG, zal GWG in overleg met de opdrachtgever zorgdragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor GWG extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij GWG anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van
betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
GWG vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling

01 mei 2020 | © geluidweringgevels.nl

7.9

van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
De
vorderingen van GWG op de opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die
werden
verricht
en
de
daarvoor
bestelde
of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

De auteursrechten ten aanzien van een rapportage komen
altijd onverkort toe aan GWG.
Onverminderd behoudt GWG zich de rechten en
bevoegdheden voor die GWG toekomen op grond van de
Auterswet.
GWG is in generlei opzicht aansprakelijk voor interpretaties
van de resultaten van het door GWG uitgevoerde
onderzoek.
De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de resultaten
van het onderzoek en de in dat kader door ons verstrekte
gegevens op geen enkele wijze door derden worden
gebruikt ten behoeve van andere projecten of locaties dan
het project of de locatie waarvoor het onderzoek is verricht
of de gegevens zijn verzameld.
GWG behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving.
GWG heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter
kennis van derden wordt gebracht.
Modellen, programmatuur, werkwijzen, meetopstellingen,
methodieken die ontwikkeld en/of toegepast worden door
GWG voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven
eigendom van GWG. Publicatie of andere vormen van
openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen
schriftelijke toestemming van GWG.
Een rapport of latere toelichting hierop, is uitsluitend voor
eigen gebruik door de Opdrachtgever. Voor ieder ander
gebruik is de voorafgaande, schriftelijke toestemming van
GWG vereist.

Artikel 9 – Prijs en betaling
9.1

Als uitdrukkelijk in de Overeenkomst een ‘vaste prijs’ is
overeengekomen, dan geldt deze prijs voor de Opdracht,
exclusief de door GWG (in overleg met de Opdrachtgever)
gemaakte onkosten. Indien de Opdracht -met instemming
van de Opdrachtgever- wordt gewijzigd of uitgebreid, of
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9.2

9.3
9.4
9.5

9.6

GWG extra werkzaamheden heeft moeten verrichten omdat
Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst GWG
niet, of onvoldoende duidelijk heeft geïnformeerd omtrent
haar wensen, eisen of randvoorwaarden, zal GWG de
hiermee gepaard gaande extra kosten op basis van
nacalculatie in rekening brengen en is Opdrachtgever deze
extra kosten verschuldigd.
Een in de Offerte genoemde of in de Overeenkomst
overeengekomen ‘richtprijs’ geldt als een niet-bindende
indicatie van de prijs voor de Opdracht, exclusief de door
GWG (in overleg met de Opdrachtgever) gemaakte
onkosten. De definitieve prijs voor de Opdracht (ook bij het
ontbreken van een ‘richtprijs’) zal op basis van nacalculatie
worden vastgesteld en in rekening gebracht. GWG is
gerechtigd het nog niet gefactureerde deel van de prijs van
de Opdracht telkens per 1 januari te indexeren
overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de bij GWG
geldende tarieven.
GWG heeft altijd het recht van de Opdrachtgever
vooruitbetaling of tussentijdse betaling te verlangen.
Alle in de Offerte en/of Overeenkomst vermelde bedragen
zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
De Opdrachtgever dient een GWG-factuur binnen veertien
(14) dagen na de verzenddatum van de factuur te betalen
tenzij anders overeengekomen. Verrekening door de
Opdrachtgever is niet toegestaan. Indien de Opdrachtgever
deze termijn overschrijdt, is de Opdrachtgever eveneens de
wettelijke rente voor handelstransacties en alle redelijke
kosten die GWG moet maken om betaling van haar factuur
te verkrijgen, verschuldigd. GWG behoudt het eigendom
voor op roerende en onroerende zaken, danwel
andersoortige goederen die GWG de Opdrachtgever heeft
geleverd of zal leveren totdat de betreffende GWG-factuur
(en eventuele rente en incassokosten) volledig is betaald.
Bij honorering op basis van bestede tijd c.q. nacalculatie,
wordt afgerekend naar gemiddelde uurtarieven per
categorie personeel. Bij wijziging van deze tarieven, ten
gevolge van salarismaatregelen of anderszins, worden
nadien voor een opdracht te verrichten werkzaamheden,
berekend op basis van aangepast tarieven.

Artikel 10 – Meerwerk
10.1 Het ontstaan van meerwerk zal schriftelijk voorafgaand aan
de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden gemeld.
Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na
ontvangst van de hiervoor bedoelde melding de uitvoering
van het meerwerk weigert, wordt hij geacht akkoord te gaan
met de uitvoering van het meerwerk en met de kosten
daarvan. In het geval dat meerwerk bij de uitvoering van het
werk in het belang van het werk en/of op grond van
wettelijke of geldende regelingen beter meteen kan of moet
worden uitgevoerd en opdrachtgever (telefonisch) niet
bereikbaar is of tijdig reageert, wordt geacht dat de
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opdrachtgever akkoord is met het meerwerk en dat deze
kosten voor haar rekening komen.

Artikel 11 – Aansparkelijkheid en vrijwaring
11.1 GWG is slechts aansprakelijk voor directe schade die het
rechtstreekse gevolg is van een aan GWG toerekenbare
tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen onder
de Overeenkomst.
11.2 GWG is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever
lijdt als gevolg van toepassing of gebruik van enige uitkomst
van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld van GWG.
11.3 De Opdrachtgever zal GWG volledig vrijwaren van
aanspraken van derden voor schade die voortvloeit uit
toepassing of het gebruik van enige uitkomst van de
Opdracht door de Opdrachtgever of door een derde aan wie
de Opdrachtgever deze uitkomst ter beschikking heeft
gesteld, tenzij de betrokken uitkomst het gevolg is van opzet
of grove schuld van GWG.
11.4 GWG is niet gebonden aan bedingen van de Opdrachtgever
(uit de Overeenkomst of anderszins) met als oogmerk de
aansprakelijkheid van de Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk te beperken.
11.5 De opdrachtgever vrijwaart GWG tegen alle aanspraken tot
schadevergoeding van derden voor schade door deze
derden geleden ten gevolge van het opvolgen van het
advies, aangebrachte veranderingen in het advies door
derden (ongeoorloofde) of door welk ander gebruik van het
advies dan ook, tenzij sprake is van opzet en grove schuld
door de GWG. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van
de GWG verder strekken dan het bedrag van hem voor de
desbetreffende diensten verschuldigde honoraria. Bij
opdrachten met een langere looptijd zijn deze verder
beperkt tot de over de laatste twee maanden gefactureerde
kosten.
11.6 Als een tekortschietende partij onder de Overeenkomst bij
verzuim ook na verloop van een gestelde redelijke termijn
haar verplichtingen niet nakomt, dan is de andere partij, met
inachtneming van het bepaalde in art. 14.1, niet meer
verplicht haar (resterende)
verplichtingen uit de
Overeenkomst na te komen en mag zij de Overeenkomst
beëindigen.
11.7 De aansprakelijkheid van GWG is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
11.8 Voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook,
van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
modellen, gereedschappen en andere zaken is GWG niet
aansprakelijk.
11.9 GWG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat GWG is uitgegaan van door of namens de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens

4|5

Algemene Voorwaarden GWG (geluidweringgevels.nl) versie d.d. 01 mei 2020

Artikel 12 – Duur, beëindiging en geschillen
12.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd
en eindigt met het opleveren van het Eindrapport en
volledige betaling van de prijs als bedoeld in art. 9. De
Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke
ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding
van GWG indien de Opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, of
de Opdrachtgever (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend, of de onderneming
van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, of conservatoir
of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel
gedeelte van de roerende of onroerende zaken dan wel
andersoortige goederen van de Opdrachtgever. Indien het
Eindrapport niet is opgeleverd, wordt bij beëindiging van de
Overeenkomst krachtens dit art. 12.1 de datum van
beëindiging van de Overeenkomst gelijkgesteld met de
datum van levering van het Eindrapport.
12.2 De Opdrachtgever heeft in geval van tussentijdse
beëindiging geen recht een voorlopige of tussentijdse
uitkomst van de Opdracht te gebruiken, noch voor zichzelf,
noch door derden of ten behoeve van derden.
12.3 Als de Overeenkomst op enigerlei wijze eindigt, blijven de
bepalingen gelden die de strekking hebben ook na het einde
van de Overeenkomst van kracht te blijven, zoals de
bepalingen betreffende aansprakelijkheid, gebruiksrechten,
geheimhouding en rechts- en forumkeuze.
12.4 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden
ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Algemene Voorwaarden aan.

12.5 Bij een geschil tussen GWG en de Opdrachtgever over de
Offerte of de Overeenkomst (of daarmee samenhangende
overeenkomsten) die partijen niet in den minne kunnen
oplossen, wordt dit geschil exclusief aan de bevoegde
rechter te Roermond voorgelegd.
12.6 Mochten er klachten over de dienstverlening van GWG zijn,
dienen deze zo snel mogelijk ingediend te worden bij de
betreffende vestiging van GWG. De klacht wordt door GWG
in behandeling genomen met als streven deze binnen zes
werkweken af te handelen.
12.7 Alle geschillen en vorderingen welke naar aanleiding van
een overeenkomst tussen GWG en opdrachtgever mochten
ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de
vestigingsplaats.

Artikel 13 - AVG
13.1 Contactgegevens van opdrachtgever zullen nimmer aan
derden worden verstrekt.
13.2 GWG behoudt zich het recht opdrachtgevers sporadisch per
e-mail en mobiele applicaties te contacteren voor
marketingdoeleinden. Opdrachtgever kan zich op ieder
moment afmelden van deze dienstverlening.
13.3 Contactgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de
bovengenoemde doeleinden en uiterlijk zes jaar na de
laatste Overeenkomst worden vernietigd.
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