
Algemene Voorwaarden  
     CONSUMENTEN 
 
GarageCheck.nl is hét review-platform waar consumenten terecht kunnen om enerzijds hun 
ervaring(en) met garagebedrijven, in de breedste zin van het woord, te delen na het bezoeken van een 
garagebedrijf en anderzijds ervaringen van anderen te raadplegen teneinde een weloverwogen 
beslissing te kunnen nemen vóór het bezoeken van een garagebedrijf. 
 
Om de gebruikservaring van GarageCheck.nl zo optimaal mogelijk te maken en om geschillen te 
voorkomen en zo nodig op te lossen, hanteert GarageCheck.nl deze Algemene Voorwaarden. Lees ze 
dan ook goed door, zodat u op de hoogte bent van de regels die gelden en optimaal gebruik kunt 
maken van de dienstverlening. 
  
 
 

Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

1. GarageCheck.nl: handelsnaam van StudioD B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 27359160 en daarmee rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand 
aan de gebruiker aanbiedt;  

2. Gebruiker: consument of natuurlijke en/of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand 
aangaat met GarageCheck.nl; Garage-eigenaren vallen onder Lid 6 van Artikel 1 en worden niet 
bedoeld met de term ‘gebruiker’; 

3. Consument: gebruiker van producten en/of diensten van een garage; 
4. Overeenkomst: de langs de elektronische weg aanvaarde verbintenis van gebruik van 

producten en/of diensten van GarageCheck.nl; 
5. Dienst: de website  waarmee het voor de gebruiker mogelijk is om enerzijds ervaring(en) met 

garage(s) te delen met anderen en anderzijds ervaringen van andere consumenten te 
raadplegen; 

6. Garage: garagebedrijf in de breedste zin van het woord, de natuurlijke of rechtspersoon die 
producten en/of diensten aan consumenten en/of bedrijven aanbiedt, in principe in de 
automotive branche; 

7. Website : alle webpagina’s die zich binnen het domein www.garagecheck.nl bevinden, inclusief 
alle subdomeinnamen. 
 

  
 

Artikel 2 - Algemene bepalingen 
 

1. De dienst wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de 
inhoud van de dienst kunnen geen enkele rechten worden ontleend; 

2. GarageCheck.nl is gerechtigd op elk moment de inhoud aan te passen of te verwijderen zonder 
daarover mededeling te hoeven doen; 

3. GarageCheck.nl garandeert niet dat de dienst te allen tijde, zonder storingen en/of 
onderbrekingen zal functioneren en behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren en 
de website daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding jegens de gebruiker te hebben; 



4. Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software een 
gedeelte van GarageCheck.nl of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te 
ondernemen die het goed functioneren van GarageCheck.nl aan kan tasten; 

5. Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient een gebruiker zich eerst te registreren via de 
website. Tijdens deze registratie gaat de gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden 
en krijgt zij de beschikking over een account. Middels dit account kan de dienst worden 
beheerd. De specifieke functies van het account staan beschreven op de website; 

6. Het is GarageCheck.nl toegestaan functionaliteit binnen de dienst te wijzigen; 
7. Het is GarageCheck.nl toegestaan advertenties op de website te tonen. Ook voor advertenties 

die op de review gericht zijn en mogelijk concurrerend zijn met de producten en/of diensten van 
garages. 
 
 
 

Artikel 3 - gebruik GarageCheck.nl 
 

1. De gebruiker bepaalt welke informatie (reviews en reacties daarop) met behulp van de dienst 
wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. GarageCheck.nl heeft geen kennis van welke informatie 
de gebruiker opslaat of uitwisselt. De gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die 
informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. GarageCheck.nl 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of 
uitgewisselde informatie dan wel inhoud van de reviews. De gebruiker vrijwaart GarageCheck.nl 
voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de gebruiker met 
behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is; 

2. Mocht GarageCheck.nl kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die de 
gebruiker met behulp van de dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan 
zal GarageCheck.nl handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te 
blokkeren. GarageCheck.nl behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de 
informatie van de gebruiker te blokkeren dan wel niet langer voor het publiek zichtbaar te 
maken. Dit naar oordeel van GarageCheck.nl. In geen geval zal GarageCheck.nl aansprakelijk 
zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen; 

3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de dienst is GarageCheck.nl gerechtigd 
de persoonsgegevens van de gebruiker aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen; 

4. De gebruiker stelt GarageCheck.nl steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige 
wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de dienst 
door GarageCheck.nl van belang zijn. Voorgenoemde gegevens kunnen via de dienst worden 
doorgevoerd; 

5. De gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de dienst en zal zich 
opstellen en gedragen conform hetgeen door GarageCheck.nl mag worden verwacht van een 
zorgvuldig gebruiker van de dienst; 

6. Indien naar het oordeel van GarageCheck.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de 
computersystemen of het netwerk van GarageCheck.nl of derden en/of van de dienstverlening 
via een netwerk is GarageCheck.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs 
nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen; 

7. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst behoudt 
GarageCheck.nl zich het recht voor haar verplichtingen jegens de gebruiker op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in 
strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat GarageCheck.nl tot enige 
schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de dienst is gehouden. 
 
 

  



Artikel 4 - Duur en beëindiging 
 

1. De overeenkomst met de gebruiker wordt na registratie aangegaan voor onbepaalde duur en 
kan door GarageCheck.nl op ieder moment worden beëindigd; 

2. GarageCheck.nl zal na beëindiging dan wel ontbinding van de overeenkomst met de gebruiker 
niet overgaan tot verwijdering van de data op de website, tenzij dit door GarageCheck.nl 
gewenst is. Hieronder worden in ieder geval verstaan, maar niet beperkt daartoe, de geplaatste 
reviews en/of reacties en persoonsgegevens van de gebruiker; 

3. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de 
volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen: 
- aansprakelijkheid (artikel 6); 
- intellectuele rechten (artikel 7). 
 
 
 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 
 

1. GarageCheck.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door de gebruiker 
of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, dan wel 
schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade; 

2. De aansprakelijkheid van GarageCheck.nl jegens de gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is 
per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) 
beperkt tot een bedrag van maximum van € 100,- (zegge honderd euro) per jaar exclusief BTW. 
De gebruiker vrijwaart GarageCheck.nl voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan 
ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze 
overeenkomst en/of de dienst; 

3. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende 
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van GarageCheck.nl. 
 
 
 

Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom 
 

1. Iedere gebruiker zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan GarageCheck.nl 
respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden, en/of openbaar maken van beschermde 
content op de website is voorbehouden aan GarageCheck.nl, dan wel diens licentiegevers. De 
gebruiker mag uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale 
bezoek en gebruik van GarageCheck.nl de handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan 
GarageCheck.nl , dan wel diens licentiegevers; 

2. De gebruiker verleent GarageCheck.nl een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie 
teneinde de informatie/content, welke de gebruiker op de website plaatst, te publiceren op de 
website; 

3. De gebruiker vrijwaart GarageCheck.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op 
rechten van derden die door de gebruiker zijn gepleegd met gebruikmaking GarageCheck.nl, of 
uit schending van deze Algemene Voorwaarden; 

4. Indien GarageCheck.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van 
GarageCheck.nl heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te 
omzeilen. 

  



Artikel 7 - Persoonsgegevens 
 

1. GarageCheck.nl verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers overeenkomstig 
de op GarageCheck.nl gepubliceerde privacy statement; 

2. Op GarageCheck.nl kunnen zich links bevinden naar webpagina’s van derden. Deze derden 
gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. GarageCheck.nl is niet aansprakelijk voor 
het privacybeleid van deze derden. 

 
 
 

Artikel 8 - Wijzigingen voorwaarden 
 

1. GarageCheck.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen; 

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Een wijziging treedt 
eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Indien de gebruiker een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de 
overeenkomst beëindigen. 
 
 
 

Artikel 9 - Slotbepalingen 
 

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 

geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan 
de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. 

3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden 
nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene 
Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, 
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke 
overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 


