
ALGEMENE VOORWAARDEN BRICK-METHOD  
 
 
1. Toepasselijkheid 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, 

offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Brick-method gevestigd te Eindhoven verder te noemen 
“gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker 

goederen bestelt en/of koopt.  
 
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overeengekomen. 
 
2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 
 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een 

termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke 
uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.  

 
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, 

tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte 
proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van 
gebruiker.  

 
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht 

en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de 
overeenkomst. 

 
3. Uitvoering van de overeenkomst 
 
3.1 Levering van rapporten vindt plaats online, via de website of email. Het correct aanleveren van het email adres is de 

verantwoordelijkheid van de klant. Het niet halen van de deadline door een foutief email adres is niet de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker.  
 

3.2 De gebruiker doet er alles aan om e-mails niet in de spam box terecht te laten komen. De gebruiker is niet 
verantwoordelijk voor de spaminstellingen van de klant en diens email provider. Mocht de email op tijd zijn verstuurd 
en in de spam terecht zijn gekomen, is de deadline gehaald. De gebruiker zal kosteloos het rapport naar een ander 
email adres sturen, mocht de klant dit wensen.  

 
 
4. Prijzen  

 
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden 

opgelegd, tenzij anders vermeld.  
 

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande 
prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in 
één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, 
en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de 
overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden. 

 
  



5. Betaling 
 
5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen de termijn al aangegeven op de factuur. Online aankopen en boekingen 

dienen direct te worden voldaan.  
 
5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.  
 
5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker 

heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. 
vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat 
de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden 
geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor 
gebruiker voortvloeiende schade. 

 
5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de 

overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker 
verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. 

 
5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, zal de klant maximaal 2 herinneringen ontvangen. Daarna wordt de vordering 

uit handen gegeven met de wettelijke rentes en additionele kosten van toepassing.   
 
5.6 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om 

de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een 
enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige 
inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van 
de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland. 

 
5.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten. 
 
 
6. Garantie 
 
6.1 Op de geleverde rapporten en workshops zijn geen garanties van toepassing 
 
 
7. Annuleringen 
 
7.1 De klant kan binnen 24 uur een order van rapportage annuleren en zal de kosten van de online aankoop 100% vergoed 

krijgen. Daarna is de overeenkomst bindend en zal geen vergoeding worden uitgekeerd bij annulering van het product. 
 

7.2 Annuleren van workshops kan tot 24 uur van tevoren. 100% van de aankoopwaarde kan worden teruggestort. Het 
verzetten van een workshop is ook mogelijk, op basis van eerste beschikbaarheid. Annuleringen binnen 24 uur van de 
aanvangstijd van de workshop worden niet vergoed. Verzetten is mogelijk, tegen volledige nieuwe betaling.  

 
 

8. Late arrival / no-show 
 
8.1 Indien de klant meer dan 15 minuten te laat arriveert op de locatie, heeft de gebruiker het recht de workshop niet door 

te laten gaan. Hierbij kan de workshop worden verzet. De gebruiker behoudt het recht hier kosten voor in rekening te 
brengen.  
 

8.2 Mocht de klant niet komen opdagen bij de workshop, worden 100% van de kosten in rekening gebracht. De workshop 
kan worden verzet. De gebruiker behoudt het recht hier kosten voor in rekening te brengen.  
 

 
 
  



9. Overmacht 
 
9.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin 

sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door 
overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige 
gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. 

 
9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, 

ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige 
storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als 
bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander 
land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het 
transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen 
toeleveringsbedrijven van gebruiker. 

 
9.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 
 

10. Aansprakelijkheid 
 

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gemaakte keuzes van de klant of de uitvoering daarvan. Het advies is niet 
bindend en daarmee vervalt aansprakelijkheid.  
 

10.2 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.  

 
10.3 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij 

het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en 
vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen 
prijs (exclusief BTW). 

 
10.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft 

verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. 
 

 
 
11 Geschillen en toepasselijk recht 

 
11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden 

dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 

11.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en 
verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 

 
11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, 

zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de 
gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd. 

 
 
 


