Gebruiksvoorwaarden Assessmenttool
Web-based tools, bereikbaar via de portal www.assessmenttool.nl en hierna te noemen ‘Assessmenttool(s)’ zijn in beheer van de Dutch Green Building Council (hierna te noemen DGBC). Voor de registratie van een gebruikersaccount voor de Assessmenttools gelden de volgende voorwaarden.
I.

Gebruik van de DGBC Assessmenttools is gratis.

II.

Aan het registreren en certificeren van projecten in de Assessmenttool zijn kosten verbonden.
Dit zijn handelingen waarvoor in de Assessmenttool uitdrukkelijke om toestemming wordt gevraagd.

III.

Uitkomsten uit de Assessmenttool hebben geen enkele formele betekenis zolang deze niet
door zowel een assessor als de DGBC zijn getoetst. Deze mogen op geen enkele wijze gebruikt worden in communicatie naar derden als zijnde formeel of door de DGBC vastgestelde
uitkomsten.

IV.

De Assessmenttools zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de
constante zorg en aandacht die wij aan de werking van de Assessmenttools besteden, is het
mogelijk dat de informatie die in de Assessmenttools wordt weergegeven onvolledig of onjuist
is. DGBC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het
gebruik van de informatie in de Assessmenttools.

V.

De beoordelingsrichtlijn-teksten zoals gepresenteerd in de assessmenttools dient slechts ter
informatie; deze teksten zijn niet leidend. Uitsluitend de beoordelingsrichtlijnen zoals door de
DGBC gepubliceerd op de website www.breeam.nl zijn de enige en bindende richtlijnen op
basis waarvan toetsingen plaatsvinden.

VI.

Het wordt ten strengste aanbevolen ten minste Internet Explorer versie 9 of hoger te gebruiken. Oudere versies geven schermen niet altijd op de juiste wijze weer. Bovendien zijn oudere
versies tegenwoordig onvoldoende veilig. Anderzijds raden wij het gebruik van FireFox,
Chrome, Opera of Safari aan. Met deze browsers heeft u de beste gebruikerservaring van onze Assessmenttools.

VII.

DGBC behoudt het recht om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen in haar voorwaarden.

Voor meer informatie over het gebruik van de assessmenttool is er een handleiding beschikbaar via
de portal www.assessmenttool.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van DGBC via helpdesk@dgbc.nl.

