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Algemene voorwaarden BREEAM-NL projectregistratie 

Met het invullen van het registratieformulier op de volgende pagina registreert u uw gebouw voor 
certificering tegen de actuele BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn.  

 

Kosten  

LET OP: Registreren van een project voor certificering is een formele handeling die, afhankelijk van het 
Schema waarvoor u registreert, tot een niet-terugvorderbare financiële verplichting kan leiden. Voor 
BREEAM-NL Nieuwbouw, Gebiedsontwikkeling, Infrastructuur en Sloop worden voor deze registratie kosten 
in rekening gebracht. De tarieven zijn te vinden op de pagina alle kosten en tarieven. De factuur zal worden 
verstuurd naar het op de volgende pagina opgegeven factuuradres. Indien u namens een opdrachtgever 
registreert, zorgt u er dan voor dat deze hiervan op de hoogte is en, indien vereist, een opdrachtnummer 
invult.  

 

Pre-assessment score  

De assessmenttool genereert een voorlopige, pre-assessment, score op basis van de door het project 
ingevoerde gegevens. Het project mag in externe communicatie niet de indruk wekken dat dit een formeel 
door DGBC vastgestelde score betreft, zolang certificering niet behaald is.  

 

Van Registratie naar Certificatie  

Door dit project te registreren geeft de opdrachtgever aan in beginsel te willen certificeren. Dit is overigens 
niet verplicht en kan na registratie te allen tijde worden stopgezet of teruggetrokken. De registratiekosten 
zijn echter niet terugvorderbaar.  

 

Automatische vermelding op projectenwebsite  

Elke registratie komt per definitie op de projectenwebsite te staan met de bij de registratie ingevulde 
gegevens TENZIJ bij registratie nadrukkelijk wordt vermeld dat hier geen toestemming voor wordt gegeven. 
Dit is echter een uitzondering en dient derhalve toegelicht te worden in het registratieformulier op de 
volgende pagina. Hetzelfde geldt na certificering, waarbij de details van de behaalde BREEAM-NL 
kwalificatie zullen worden vermeld. 

EEN ZO VOLLED IG MOGEL I JK  INGEVULDE REGISTRAT IE  IS  DUS VAN BELANG.   

 

Eigendom en gebruik van de gegevens  

De door of namens een project in de DGBC-assessmenttool ingevoerde gegevens worden eigendom van 
DGBC. Alle gegevens in de DGBC-assessmenttool mogen, zonder vooraf expliciet toestemming te vragen, 
door DGBC worden gebruikt voor het genereren van statistieken, het doen van vergelijkingen, analyses e.d. 
Voor extern gebruik van tot een project herleidbare gegevens, anders dan de registratie- en 
certificeringsgegevens, zal DGBC vooraf aan de opdrachtgever toestemming vragen. DGBC verplicht zich 
ertoe de gegevens in de database zorgvuldig te beheren, en uitsluitend toegankelijk te maken voor 
personen die daar door het project zelf toe worden geselecteerd. Een aantal DGBC-medewerkers heeft, 
vanuit hoofde van hun functies, toegang tot alle gegevens van alle projecten. De opdrachtgever van een 
project mag DGBC te allen tijde verzoeken alle, of een deel van de ingevoerde projectgegevens te 
verwijderen uit de database. 

 

https://www.breeam.nl/projecten

