
 

 

 

 

Handelsregister 

Naam:  Bouw Adviesbureau Van der Zanden B.V.   
Vestigingsadres:  Baroniehof 169 B   
Vestigingsplaats:  5709HL Helmond   
KvK-nummer:  17176372 0000   
Soort Inschrijving:  Hoofdvestiging 

Voorwaarden: 

RVOI of DNR 2011: 

Opdrachten worden door ons aanvaard onder voorwaarden van de RVOI of DNR 2011, waarin de 
rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het adviesbureau is geregeld. Wij sluiten andere voorwaarden 
uitdrukkelijk uit. Een exemplaar van de RVOI of DNR 2011 wordt verstrekt bij opdracht. 

Voorwaarden digitaal tekenwerk: 

1 
De aan u geleverde elektronische data zijn intellectueel eigendom van Bouw-adviesbureau van der Zanden BV 
en wordt alleen ter beschikking gesteld ten behoeve van exclusief gebruik door de ontvanger. 

2 
Het is niet toegestaan deze data te wijzigen, reproduceren en/of aan derden ter beschikking te stellen zonder 
schriftelijke toestemming van Bouw-adviesbureau van der Zanden BV. 

3 
Na toestemming tot wijziging is de ontvanger verplicht om alle verwijzingen naar Bouw-adviesbureau van der 
Zanden BV (zowel in tekst als beeld) van de data te verwijderen en de gewijzigde data te voorzien van een eigen 
naamsaanduiding. 

4 
Bouw-adviesbureau van der Zanden BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade –bij ontvanger en/of derden– 
ontstaan door gebreken in de elektronische data. 

5 
Bouw-adviesbureau van der Zanden BV is niet aansprakelijk voor specifieke digitale eigenschappen als 
maatvastheid, informatiescheiding, en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende 
attributen. 

6 
Bouw-adviesbureau van der Zanden BV voert een actief beleid ter voorkoming van computervirussen maar 
aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid indien, ondanks haar zorgvuldigheid, de informatiedrager 
en/of de bestanden een virus zouden bevatten. Direct na de ontvangst van de informatie zal de ontvanger de 
informatie controleren op bestandsgegevens en virussen. 

7 
De aan levering van elektronische data verbonden kosten zullen u afzonderlijk in rekening gebracht worden voor 
zover met u overeengekomen. 

Bepalingen 

Voor adviezen en/of opdrachten zijn bepalingen van de RVOI of DNR 2011 van toepassing. 

 


