
DOCK - ALGEMEEN

1.Alleen klanten van DOCK workstations B.V. (hierna ‘DOCK’) met een 
geactiveerde account kunnen toegang krijgen tot de locaties van DOCK in 
combinatie met hun gasten en/of cliënten. De klant is ten alle tijden volledig 
verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide gasten/cliënten vanaf 
aanvang tot vertrek;

2.DOCK is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van/aan de klant of 
zijn goederen, tenzij er sprake is van opzet, ernstige nalatigheid of grove 
schuld, die aan DOCK te wijten is;

3.Om klant te worden van DOCK dient men een account te registreren en te 
activeren. Registreren kan alleen via de website van DOCK of via de mobiele 
DOCK applicatie. Men dient de volgende gegevens naar waarheid in te 
vullen:

-Voornaam
-Tussenvoegsel + achternaam
-E-mail adres
-Geboortedatum
-Adres
-Postcode + plaatsnaam
-Telefoonnummer
-Bankrekeningnummer (IBAN)
-Uploaden ID-bewijs

4. Na akkoord met automatische incasso en validatie van de persoonsgegevens 
ontvangt de klant bericht via de DOCK APP, profiel en of e-mail adres dat 
profiel succesvol is geactiveerd. De persoon is vanaf dit moment klant en lid 
van DOCK en heeft toegang tot het online reserveringssysteem van DOCK;

5. De kosten van een lidmaatschap van DOCK zijn € 0,-  U betaalt alleen voor 
het gebruik van de ruimtes. De geldende prijzen staan op de website van 
DOCK (www.workatdock.com). 

6. DOCK is gerechtigd u te informeren en/of nieuwsbrieven te sturen met 
nuttige informatie. U kunt zich hier voor afmelden.

DOCK - TOEGANG & RESERVERING

6. De klant kan alleen een ruimte reserveren via het online 
reserveringssysteem van DOCK of via de DOCK applicatie. Andere manieren 
van reserveren zijn niet mogelijk en of toegestaan. In sommige gevallen kan 
een vestigingsmanager of de beheerder een reservering voor u vastleggen 
in het online reserveringssysteem;



7. U kunt uw reservering zien in uw persoonlijke overzicht als u inlogt op de 
website van DOCK met uw persoonlijke profiel of op de DOCK applicatie. U 
ontvangt verder geen bevestiging van uw reservering;

8. Toegang wordt verschaft door de DOCK applicatie te gebruiken of in 
sommige gevallen door de vestigingsmanager. In enkele gevallen kunt u een 
sleutel ontvangen van een locatie;

9. De volledige tijd van uw reservering wordt gefactureerd, ook als u eerder 
weggaat;

10. Reserveringen kunnen tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos worden 
geannuleerd of gewijzigd. Na het verstrijken van deze termijn worden 
ongeacht de reden van annulering en of wijziging de volledige kosten in 
rekening gebracht;

11. Het is niet toegestaan om zonder geldige reservering een DOCK ruimte te  
betreden. Daarnaast wordt de ruimte alleen gebruikt voor 
(coach-)gesprekken, besprekingen, trainingen, meditatie en/of massages.

12. De klant mag niet meer dan het maximaal aantal toegestane deelnemers 
meenemen in een DOCK-ruimte. Het maximale aantal deelnemers per 
ruimte staat vermeld op de website van DOCK bij ‘locaties’.

DOCK - GEBRUIK & AANSPRAKELIJKHEID

13. De klant zal de ruimtes en faciliteiten van DOCK als een goed huisvader 
gebruiken en zorgen voor behoud en bewaring ervan. Klant zal er alles aan 
doen ter voorkoming van schade aan DOCK en de faciliteiten;

14. Onverminderd hetgeen overigens uit de wet of de overeenkomst 
voortvloeit is de klant tegenover DOCK gehouden alle schade te vergoeden 
die door hem of door derden door wie hij aansprakelijk is, wordt 
veroorzaakt aan DOCK of de faciliteiten;

15. DOCK is niet aansprakelijk voor geleden schade door het (tijdelijk( niet 
functioneren van de DOCK applicatie, website, of andere apparatuur, 
internet, of andere faciliteiten (waaronder de ruimte in het algemeen);

16. Klant zal zich houden aan de ‘DOCK rules’ zoals aan deze overeenkomst 
gehecht zijn, op de website zijn te vinden, en eventueel in de DOCK locatie 
hangen.

 Wat kan niet?
- Roken;
- Geluidsoverlast of andere hinder veroorzaken aan andere gebruikers;



Wat kan wel?
- Buiten roken;
- Eten en drinken in DOCK;

 Welke bijdrage kunt u leveren?
- De ruimtes van DOCK en de faciliteiten schoon en opgeruimd 

achterlaten;
- Het DOCK meubilair en interieur netjes achterlaten;
- De stoel(en) na gebruik aanschuiven;

DOCK - FACTURATIE & TARIEVEN

17. Het lidmaatschap (Membership) van DOCK is kosteloos. Hierbij ontvangt u:
- Een persoonlijk profiel op de website van DOCK;
- Toegang tot het online reserveringssysteem van DOCK.

       DOCK is te allen tijde gemachtigd om een lidmaatschap niet te  
 accepteren, een persoonlijk profiel op de website van DOCK te weigeren 
 of de  toegang tot het online reserveringssysteem van DOCK te weigeren 
 of te ontzeggen. 
 
18. Een lidmaatschap gaat in op de kalenderdatum van aanmelding en wordt 

jaarlijks verlengd tot dezelfde kalenderdatum een jaar later. De klant kan 
altijd het lidmaatschap beëindigen. Men kan alleen de ruimtes van DOCK 
blijven gebruiken zolang het huidige lidmaatschap nog geldig is;

19. Het gebruik van de ruimtes wordt maandelijks door DOCK gefactureerd op 
basis van de gegevens uit het online reserveringssysteem van DOCK. Voor 
actuele prijzen van de ruimtes kunt u kijken op de website van DOCK;

20. DOCK streeft ernaar om op de 1e werkdag van de maand erna te 
factureren middels automatische incasso. In sommige gevallen of indien 
automatische incasso niet lukt wordt u verzocht om de factuur handmatig 
te voldoen. De betalingstermijn is 14 dagen;

21. Indien de betaling niet kan worden voldaan of wordt gestorneerd heeft 
DOCK het recht om de klant de toegang tot de locaties en het online 
reserveringssysteem van DOCK te weigeren.

DOCK - AKKOORD

22. Door het aanvinken van de gebruikersvoorwaarden verklaart de gebruiker 
akkoord te gaan met de meest recente gebruikersvoorwaarden.



Wij wensen u heel veel (werk) plezier bij DOCK! Neemt u bij vragen gerust 
contact met ons op.

Namens de beheerder,

Lennart & Johan de Haan

DOCK workstations B.V.
Bronsbergen 22
7207 AA Zutphen
info@workatdock.com
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