
 
 

   
 

 

 

 

Voorwaarden gebruik Bouwinspecteurs.nl Second Opinion 
 
 

1. Aangeboden dienst 
taXapi biedt een dienst waarbij men om een second opinion kan vragen als men bij het opnemen van 
een woning een bouwkundig gebrek tegenkomt waarvan men niet alle aspecten kan beoordelen. 
Door het toevoegen van duidelijke situatie-foto’s en een omschrijving van wat men aantreft kan men 
dit als verzoek middels het verzenden via een link aan Bouwinspecteurs sturen.  
 

2. Responstijd 
Bouwinspecteurs zal gedurende werkdagen tussen 8.30 en 16.30 binnen 30 minuten ofwel toelichten 
wat de situatie behelst incl. een kostenraming of anderzijds aangeven dat meer informatie en/of een 
bouwkundige inspectie noodzakelijk is om een gedegen antwoord te geven. 
 

3. Vergoeding 
Als vergoeding voor de dienst betaalt gebruiker per jaar abonnementsgeld van € 365,- exclusief 
BTW of een vergoeding per gebruik van € 20,- per gebruik. 

 
4. Aansprakelijkheid 

De Dienst is gebaseerd op input en/of gegevens verkregen van Bouwinspecteurs.nl. De second 
opinion kan onnauwkeurig zijn afhankelijkheid van hoe het gevraagde weergegeven is en 
geïnterpreteerd is. TaXapi garandeert daarom niet de juistheid van de verstrekte gegevens, maar 
alleen de correcte verwerking van de beschikbare gegevens. TaXapi aanvaardt derhalve geen 
enkele directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de gegevens die worden verstrekt 
ten aanzien van de Second Opinion en/of het gebruik hiervan. 
 

5. Eigendom van data 
Zowel taXapi als Bouwinspecteurs mogen de ingebrachte data gebruiken ten behoeve van scholing 
en trainen van onze interne kunstmatige intelligentie machines. Taxateur blijft eigenaar van alle 
handmatig aangeleverde data.  

 
6. Monitoring en controle (van toepassing op een jaarabonnement) 

Controle van gebruik van de dienst vindt slechts plaats in het kader van redelijk gebruik. In het 
geval van (een vermoeden van) gebruik op een manier waarvoor de dienst niet bedoeld is, 
oneigenlijk gebruik zie 7), heeft taXapi het recht om de dienst tijdelijk op te schorten of stop 
te zetten (met restitutie van het resterende abonnementsgeld). TaXapi informeert de 
gebruiker van tevoren als dit gebeurt. 
 

7. Oneigenlijk gebruik (van toepassing op een jaarabonnement) 
Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het overmatig vaak aanvragen van een Second 
Opnion die redelijkerwijs niet in verhouding staat tot het aantal gebreken dat geconstate erd 
wordt. Tevens wordt hieronder verstaan het oneigenlijk gebruik door collega -taxateurs die 
deze dienst niet afnemen.  
 

8. Beëindig van de dienst (van toepassing op een jaarabonnement) 
De gebruiker kan ten allen tijden het abonnement stopzetten waarbij de resterende periode 
de dienst van kracht blijft. 1 maand voordat het abonnement beëindigd krijgt gebruiker een 
melding dat het abonnement verlengd zal worden tenzij gebruiker dit handmatig stopzet.  

 

 

 

 

 

 

 
 


