
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 te allen tijde 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. Registreren kan 
alleen via de website van DOCK (www.workatdock.com). Men dient de volgende 
gegevens naar waarheid in te vullen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel + achternaam
- E-mail adres
- Geboortedatum
- Adres
- Postcode + plaatsnaam
- Telefoonnummer

4. Na akkoord en validatie van de persoonsgegevens ontvangt de klant bericht via het 
opgegeven email adres dat het profiel succesvol is geactiveerd. De persoon is vanaf dit 
moment klant van DOCK en heeft toegang tot het online reserveringssysteem van DOCK; 
 
DOCK - TOEGANG & RESERVERING 

5. De klant kan alleen een ruimte reserveren via het online reserveringssysteem van 
DOCK. 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; 

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

7. 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; 

8. 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.
 
9. 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’.

http://www.workatdock.com


DOCK - GEBRUIK & AANSPRAKELIJKHEID 

10. 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; 

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

12. DOCK is niet aansprakelijk voor geleden schade door het (tijdelijk) niet
functioneren van de DOCK website, of andere apparatuur, internet, of andere faciliteiten 
(waaronder de ruimte in het algemeen);
 
13. Klant zal zich houden aan de ‘DOCK rules’ zoals aan deze overeenkomst
gehecht zijn: 
 

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. DOCK is te allen tijde gemachtigd om een registratie niet te accepteren of de toegang 
tot het online reserveringssysteem van DOCK te weigeren of te ontzeggen.
 
18. 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 digitaal te factureren. U 
ontvangt geen factuur per post. U wordt verzocht om de factuur handmatig
of via iDeal te voldoen. De betalingstermijn is 14 dagen; 

21. Indien er een betalingsachterstand is heeft DOCK het recht om de klant de toegang tot 
de locaties en het online reserveringssysteem van DOCK te ontzeggen. 

DOCK - PRIVACY



  
22. Bij het gebruik van de Diensten van DOCK kunnen persoonsgegevens worden 
verwerkt. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt DOCK als 
“verantwoordelijke”.

23. De persoonsgegevens, van (potentiële) klanten, die bij het gebruik van DOCK door 
DOCK in opdracht van Klanten kunnen worden verwerkt zijn: 

- contactgegevens (waaronder NAW-gegevens, e-mailadressen en 
telefoonnummers);

- inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden);

24. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, 
worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) bedoeld.

25. DOCK verwerkt de in artikel 23 omschreven persoonsgegevens onder het gezag van 
Klant en onder diens uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid. DOCK zal de 
persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Klant en DOCK is 
overeengekomen, en zal deze enkel verwerken voor de duur van de Overeenkomst. 
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden 
voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn benoemd. 

26. DOCK zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de Wbp en AVG naleven. DOCK zal 
diens eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds 
naleven.

27. DOCK garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van 
de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van 
derden, en dat er is voldaan aan alle informatieverplichtingen alsmede de 
toestemmingsvereisten zoals neergelegd in de Wbp, de AVG, de Telecommunicatiewet en 
overige wet- en regelgeving ter zake. Klant vrijwaart DOCK tegen alle aanspraken en 
claims die hiermee verband houden en stelt DOCK volledig schadeloos.  

28. Klant geeft DOCK hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens 
gebruik te maken van derden, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 
DOCK zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich 
nemen als tussen Klant en DOCK zijn overeengekomen. Op verzoek van Klant zal DOCK 
de Klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Klant 
heeft het recht om tegen enige, door DOCK ingeschakelde derden, bezwaar te maken. 
Wanneer Klant bezwaar maakt tegen door DOCK ingeschakelde derden, zullen Klant en 
DOCK in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen. 

29. Zodra de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal 
DOCK alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan 
verwijderen en/of vernietigen.

DOCK - MELDPLICHT DATALEKKEN



30. In het geval van een datalek zal DOCK de Klant daarover onverwijld dan wel uiterlijk 
binnen 48 uur informeren, naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of zij de 
toezichthouder dan wel betrokkenen zal informeren of niet. DOCK is en blijft 
verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe. Indien de wet- en/of 
regelgeving dit vereist, zal DOCK meewerken aan het informeren van de toezichthouder 
en/of betrokkenen. Een melding moet alleen worden gedaan bij gebeurtenissen met een 
aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft. 
 
DOCK - WIJZIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
 
31. DOCK behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.   

32. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met 
inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de 
website. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  

 
33. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de 
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen 
tegen deze datum, tenzij DOCK heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Klant 
van kracht blijven.  
 
DOCK - AKKOORD  

34. 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


