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Artikel 1. Definities 

1.1 Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van een van de 

dikgedrukte begrippen dan wordt daaraan de navolgende definitie toegekend:  

 

Algemene Voorwaarden: dit document; 

 

Artikel: Artikel 1.2; 

 

Cliënt: de afnemer van Diensten aangeboden op hierna te noemen Website  

 

Dienst: De op de website aangeboden diensten door Forward Real Estate B.V. 

 

Forward Real Estate: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Forward Real Estate B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 76164144;  

 

Websites: De website van Forward Real Estate B.V., te weten: www.dwelling-id.com, 

alsmede alle subdomeinen;  

 

1.2 Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de 

interpretatie van de hierna genoemde artikelen het volgende:  

a. Een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk 

persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;  

b. Het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa 

en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten 

en verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa;  

c. De aanhef, kopje en nummering van Artikelen in de Algemene Voorwaarden 

zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben 

geen invloed op de interpretatie ervan;  

1.3 Cliënt kan via de Websites Diensten afnemen van Forward Real Estate.  

1.4 De Diensten worden uitgevoerd door Forward Real Estate. 

 

http://www.dwellingpassport.com/


Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, 

strekkend tot het verrichten van diensten door Forward Real Estate, van alle daaruit 

voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Cliënt en 

Forward Real Estate, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door 

Forward Real Estate gedane aanbiedingen en/of offertes. 

2.2 Bedingen waarin van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Indien enig Artikel, deel uitmakend van de Algemene Voorwaarden of van de 

overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het 

overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen 

partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het 

oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.  

 

Artikel 3. Gegevens en informatie 

3.1 Forward Real Estate is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht 

indien Cliënt alle door Forward Real Estate verlangde en/of benodigde gegevens tijdig 

in de vorm en op de wijze als door Forward Real Estate gewenst, heeft verstrekt.  

3.2 Cliënt is gehouden Forward Real Estate onverwijld te informeren omtrent feiten en 

omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang 

kunnen zijn. 

3.3 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van 

de door of namens hem aan Forward Real Estate verstrekte gegevens en informatie, 

ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden 

verstrekt.  

3.4 Client vrijwaart Forward Real Estate van iedere aansprakelijkheid ingevolge niet, of niet 

volledige, nakoming van de verplichtingen uit Artikel 3.1, 3.2 en 3.3. 

 

Artikel 4. E-mail en internetgebruik 

4.1 Cliënt en Forward Real Estate kunnen door middel van elektronische post, waaronder 

e-mail, met elkaar communiceren.  

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht 

5.1 Forward Real Estate bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Indien 

Forward Real Estate bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van Cliënt derden 

wenst in te schakelen, zal Forward Real Estate daartoe slechts overgaan met 

goedkeuring van Cliënt.  

5.2 Forward Real Estate zal de diensten naar beste vermogen en als een zorgvuldig 

handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Forward Real Estate kan evenwel niet 

instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 



5.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale 

termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.  

5.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door 

Cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Forward Real Estate 

de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de 

overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.  

 

Artikel 6. IE-Rechten 

6.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Forward Real Estate bij de 

uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen 

adviezen, opinies, werkwijzen, (model)paspoorten, systemen, systeemontwerpen en 

computerprogramma's, komen toe aan Forward Real Estate, voor zover deze niet reeds 

aan derden toekomen.  

6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Forward Real 

Estate is het Cliënt niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging 

daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van 

derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in 

Artikel 7.3.  

 

 

Artikel 7. Geheimhouding 

7.1 Forward Real Estate en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Forward Real 

Estate zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen 

derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt niet 

indien er sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of 

indien Cliënt Forward Real Estate van zijn geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 

7.2 Forward Real Estate is slechts gerechtigd de informatie die aan hem door Cliënt ter 

beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan Forward 

Real Estate bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden 

voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van de normale 

bedrijfsuitoefening van Forward Real Estate waaronder begrepen het door Forward 

Real Estate of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Forward Real Estate voor 

zichzelf optreden in een tucht-, straf-, civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij 

deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te 

voorkomen. 

7.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Forward Real 

Estate is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van rapporten, adviezen, opinies of 

andere al dan niet schriftelijke uitingen van Forward Real Estate openbaar te maken of 

anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks 

uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel 

omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Forward Real Estate , op Cliënt een 

wettelijke plicht of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Cliënt of één van 

de voor haar werkzame bestuurders of werknemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, 

civiele- of strafprocedure.  

 



Artikel 8. Persoonsgegevens 

8.1 In het kader van een opdracht door Cliënt aan Forward Real Estate verstrekte 

persoonsgegevens zullen door Forward Real Estate met de grootst mogelijke zorg en 

conform toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld. Het beleid van Forward 

Real Estate aangaande persoonsgegevens wordt nader omschreven in de privacy 

verklaring op de website van Forward Real Estate: (https://www.dwelling-

id.com/privacy).  

 

Artikel 9. Prijzen en Betaling 

9.1 Alle prijzen en tarieven op de Websites worden getoond inclusief omzetbelasting en 

alle andere belastingen, behalve als dit anders staat vermeld op de Website of in de 

opdrachtbevestiging mail. 

9.2 Een Cliënt kan geen rechten ontlenen aan duidelijke vergissingen, druk- en typefouten 

op de Websites of in communicatie van Forward Real Estate. 

9.3 De betaling van de gekozen Dienst dient voorafgaand aan de uitvoering van die 

Dienst hebben plaatsgevonden. Indien een Dienst niet reeds is betaald voorafgaand 

aan de uitvoering van die Dienst, dient Cliënt binnen 5 werkdagen na de uitvoering 

van die Dienst de volledige betaling aan FORWARD REAL ESTATE te verzorgen, zonder 

recht op aftrek, korting of schuldverrekening. 

9.4 Indien Cliënt de verplichting uit Artikel 9.3 niet nakomt treedt het verzuim automatisch 

in, zonder dat daarvoor een aanvullende ingebrekestelling is vereist. 

9.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 Forward Real Estate is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de 

uitvoering van een Dienst, indien die schade het directe gevolg is van een handelen of 

nalaten van Wederpartij zelf (zoals: het niet op tijd aanleveren van informatie, of het 

aanleveren van onjuiste informatie).  

10.2 Forward Real Estate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 

overige financiële verliezen evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.  

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Forward Real Estate voor schade die is ontstaan in 

verband met de uitvoering van een Dienst, is te allen tijde beperkt tot maximaal het 

bedrag dat door Client voor die Dienst is betaald.  

 

Artikel 11. Geschillen en forumkeuze 

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en Forward Real Estate is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de 

bevoegde Nederlandse rechter. 

https://www.dwellingpassport.com/privacy
https://www.dwellingpassport.com/privacy
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