
Algemene Bepalingen  
DE ONTMOETINGSPLEK 

(Flexibele) Werkplekken | Coachruimtes | Events | Trainingsruimtes | 
Vergaderruimtes 

 
(Versie april 2019) 

 
De Ontmoetingsplek, ook wel bekend onder de handelsnaam Canvas Rotterdam, is een 

eenmanszaak gedreven door Iris Kolthoff en opgenomen in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 67865755. 

 
CANVAS ROTTERDAM werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene bepalingen kunnen 

op verzoek kosteloos worden toegezonden. 
CANVAS ROTTERDAM  

Kerkstraat 13  
3054 NB Rotterdam 

iris@canvasrotterdam.nl  
www.canvasrotterdam.nl  

tel. 06 – 11 70 55 34  

__________________________________________________________________________________ 

Artikel 1. Definities  

1. In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:  

a. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding 
ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk 
Wetboek). 

b. Gebruiker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere zakelijke organisatie die 
een overeenkomst aangaat met CANVAS ROTTERDAM, voor zover deze handelt in 
uitoefening van beroep of bedrijf.  

c. Dagdeel: Een periode van maximaal 4 uur aaneengesloten;  
d. Vergoeding: hetgeen de gebruiker verschuldigd is exclusief Btw, in het kader van 

een overeenkomst voor het gebruik van een flexibele werkplek.  
e. Flexibele werkplek: een werkplek, coachruimte, trainingsruimte of vergaderruimte in 

een daartoe aangewezen ruimte bij CANVAS ROTTERDAM.  
f. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, 

wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, 
waarop CANVAS ROTTERDAM geen invloed kan uitoefenen en waardoor CANVAS 
ROTTERDAM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het 
bedrijf van CANVAS ROTTERDAM of van derden, ziekte van de medewerker van 
CANVAS ROTTERDAM, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en 
onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” 
daaronder begrepen. CANVAS ROTTERDAN heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst 
verhindert, intreedt nadat CANVAS ROTTERDAM haar verbintenis had moeten 
nakomen. 
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g. Strippenkaart: een (elektronisch) tegoed aan strippen. Met deze strippen (krediet) 
betaalt de gebruiker voor het gebruik van de Canvas Kamers. 

h. Offerte: Elke aanbieding van CANVAS ROTTERDAM  die wordt gedaan aan 
opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht. 

i. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst. 
j. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen 

CANVAS ROTTERDAM  en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling 
besproken is, staat welke dienst CANVAS ROTTERDAM  tegen welke vergoeding en 
onder welke voorwaarden zal verrichten. 

k. Partijen: CANVAS ROTTERDAM  en de opdrachtgever samen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming  

1. Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 
incidentele gebruiken en overeenkomsten van CANVAS ROTTERDAM in het kader 
van het gebruik van een flexibele werkplek, flex kantoorruimte of vergaderruimte bij 
CANVAS ROTTERDAM.  

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene bepalingen zijn slechts geldig voor 
zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen in een bijbehorende 
overeenkomst.  

3. In het geval dat deze algemene bepalingen en een bijbehorende overeenkomst 
tegenstrijdigheden in voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomt 
opgenomen voorwaarden.  

4. Deze algemene bepalingen, al dan niet in combinatie met een bijbehorende 
overeenkomst, vormen de volledige afspraken die worden gemaakt met betrekking 
tot het gebruik van een flexibele werkplek.  

5. Eventuele voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
6. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de 

gebruiker van het aanbod van CANVAS ROTTERDAM  inclusief deze algemene 
bepalingen. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de gebruiker 
geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, 
toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.   

7. CANVAS ROTTERDAM kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als 
deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

8. Alle offertes en prijsopgaven door CANVAS ROTTERDAM  zijn geheel vrijblijvend, tenzij 
er een termijn van aanvaarding is gesteld.  

9. Als de aanvaarding door de gebruiker op onderdelen afwijkt van het in de offerte 
opgenomen aanbod, dan is CANVAS ROTTERDAM  daar niet aan gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij CANVAS ROTTERDAM  anders aangeeft. 

10. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
11. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of 

namens haar aan CANVAS ROTTERDAM  verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt 
gebaseerd. 

Artikel 3. Het gebruik  

1. Het gebruik van een flexplek houdt in het gebruik van een flexibele werkplek in een 
daarvoor aangewezen ruimte bij CANVAS ROTTERDAM. Deze plekken zijn niet 
identiek en er kan geen aanspraak worden gemaakt op een specifieke werkplek 
omdat deze werkplekken worden gedeeld met meerdere gebruikers.  

2. Het gebruik van een ruimte houdt in het gebruik van een daarvoor aangewezen 
ruimte. 
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3. Het gebruik van een vergaderruimte houdt in het gebruik van een daarvoor 
aangewezen ruimte die ingericht is als vergaderruimte.  

4. De overeengekomen vergoeding voor het gebruik van een flexplek en/of 
kantoorruimte is inclusief:  

o het zakelijk gebruik van de aanwezige internetverbindingen via LAN/WIFI  
o koffie, thee, fris en water; 
o alle flexplekken, vergader- en coachruimtes zijn voorzien van regelbare airco 

en verwarming en elektrische zonneschermen; 
5. Indien sprake is van een overeenkomst voor het 24/7 gebruik van de Canvas 

Community, geeft de hiervoor overeengekomen vergoeding tevens recht op:  
o gebruiken van het adres van CANVAS ROTTERDAM als postadres.  

Artikel 4. Verbodsbepalingen, voorschriften van orde en bijbehorende boetebepaling  

1. Het is de gebruiker, specifiek in een bijbehorende overeenkomst genoemde personen en 
als er sprake is van bezoekers, niet toegestaan:  

● om een flexplek, vergaderruimte, coachruimte en/of trainingsruimte op een andere 
wijze te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is;  

● om enige vorm van hinder of overlast te veroorzaken voor de overige gebruikers van 
de flexplekken van CANVAS ROTTERDAM;  

● schade aan de flexplekken en overige voorzieningen van CANVAS ROTTERDAM toe 
te brengen;  

● om een specifieke flexplek permanent toe te eigenen of hier een aanspraak op te 
maken; 

● om dienst- en installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen 
gebruik bestemde ruimten van CANVAS ROTTERDAM te gebruiken of te betreden 
of vervoermiddelen te stallen op andere dan daartoe bestemde plaatsen;  

● om brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren te blokkeren;  
● om afval of andere voorwerpen achter te laten op plaatsen die hiervoor niet 

bestemd zijn;  
● de internetverbinding te gebruiken voor zaken die niet bij wet zijn toegestaan en 

andere zaken dan als zakelijk gebruik normaal geacht kan worden;  
● de internetverbinding te gebruiken voor het streamen van muziek;  
● de kopieer- en printfaciliteiten te gebruiken voor zaken die niet bij wet zijn 

toegestaan en andere zaken dan als zakelijk gebruik normaal geacht kan worden;  
● om, ook als in de bijbehorende overeenkomst is overeengekomen dat het adres van 

CANVAS ROTTERDAM als postadres gebruikt mag worden, het adres van CANVAS 
ROTTERDAM als vestigingsadres en/of bezoekersadres in het handelsregister of in 
welke andere uiting dan ook te gebruiken;  

● in het gebouw van CANVAS ROTTERDAM te roken;  
● om huisdieren mee te nemen;  
● om verkregen rechten over te dragen aan personen die niet specifiek met naam in 

een bijbehorende overeenkomst of een aanhangsel hierop zijn benoemd of die niet 
hebben betaald voor incidenteel gebruik; 

2. De gebruiker, specifiek in een bijbehorende overeenkomst genoemde personen en 
als er sprake is van het gebruik van een flexibele werkplek, zijn bezoekers:  
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o dienen flexibele werkplekken van te voren op een door CANVAS 
ROTTERDAM aangegeven wijze te reserveren. Dit is enkel mogelijk voor 
zover deze nog beschikbaar zijn;  

o dienen alle aanwijzingen welke door CANVAS ROTTERDAM worden gegeven 
met betrekking tot het gebruik van de flexibele werkplek, de daarvoor 
aangewezen ruimten of overige ruimten van CANVAS ROTTERDAM op te 
volgen. Als meerdere gebruikers van een ruimte gebruik maken, kunnen deze 
aanwijzingen mede betrekking hebben op het gedeelde gebruik van een 
ruimte;  

o dienen het ter beschikking gestelde/in gebruik gegeven als goed huisvader 
te gebruiken;  

o dienen gebruikte flexibele werkplek, de daartoe aangewezen ruimte en 
overige eventueel gebruikte algemene ruimten na gebruik schoon achter te 
laten wat tevens inhoudt dat er geen afval of andere zaken op de werkplek of 
in de ruimten mogen achterblijven. Achtergelaten zaken worden door 
CANVAS ROTTERDAM verwijderd en hiervoor kan geen enkele aanspraak 
worden gemaakt op een schadevergoeding;  

o zullen zorgdragen dat eigendommen en zijn (wettelijke) aansprakelijkheid 
naar behoren zijn verzekerd. De gevolgen van het niet (tijdig) verzekerd zijn 
komen voor rekening van de gebruiker;  

o zullen schades of tekortkomingen van het gebruikte onverwijld melden aan 
CANVAS ROTTERDAM waarvoor geldt dat bij het niet melden van dergelijke 
zaken aan CANVAS ROTTERDAM er vanuit gegaan mag worden dat de 
gebruiker, zijn personeel en/of zijn bezoekers deze schade of tekortkoming 
hebben veroorzaakt waardoor de gebruiker voor de schade als gevolg 
hiervan aansprakelijk kan worden gesteld en de kosten voor het herstel 
hiervan bij de gebruiker door CANVAS ROTTERDAM in rekening gebracht 
kunnen worden;  

3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de verbodsbepalingen en 
voorschriften van orde door zijn personeel en/of bezoekers.  

4. Indien gebruiker, zijn personeel en/of bezoekers zich niet, nadat de gebruiker door 
CANVAS ROTTERDAM schriftelijk in gebreke is gesteld, houden aan de 
verbodsbepalingen en/of de voorschriften van orde, verbeurt gebruiker aan 
CANVAS ROTTERDAM een boete van € 250,- voor elke overtreding en heeft 
CANVAS ROTTERDAM het recht personen die zich aan deze overtredingen schuldig 
maken de toegang te ontzeggen zonder dat dit de gebruiker recht geeft op 
vermindering van de betaalde en/of nog te betalen vergoeding of enige andere 
vorm van schadevergoeding. Het voorafgaande laat onverlet het recht van CANVAS 
ROTTERDAM op volledige schadevergoeding voor geleden schade en/of het herstel 
hiervan welke door de gebruiker vergoedt zal moeten worden.  

Artikel 5. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

1. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart gebruiker zich te hebben vergewist 
van het service- en uitvoeringsniveau. CANVAS ROTTERDAM verstrekt uitdrukkelijk 
geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot 
enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de 
verwachtingen van gebruiker.  

2. Elk recht van reclame (klacht of claim indienen) vervalt indien geconstateerde 
gebreken door gebruiker niet binnen zeven dagen na uitvoering van de 
werkzaamheden schriftelijk zijn gemeld.  
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3. CANVAS ROTTERDAM is uitsluitend aansprakelijk jegens de gebruiker voor aan 
CANVAS ROTTERDAM toerekenbare, directe schade.  

4. CANVAS ROTTERDAM is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de 
verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is 
CANVAS ROTTERDAM aansprakelijk tot de factuurwaarde.  

5. CANVAS ROTTERDAM is slechts aansprakelijk als Gebruiker aantoont dat Gebruiker 
schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout). 

6. Aansprakelijkheid van CANVAS ROTTERDAM, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, 
of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.  

7. Evenmin aanvaardt CANVAS ROTTERDAM aansprakelijkheid voor enige schade 
waarvoor de gebruiker door derden aansprakelijk wordt gesteld. Gebruiker vrijwaart 
CANVAS ROTTERDAM van elke aanspraak van derden.  

8. Alle adviezen, aanbevelingen, gegevens, toelichtingen etc. die CANVAS 
ROTTERDAM verstrekt aangaande de uitvoering, activiteiten en diensten die 
verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst, gelden als indicatief en 
vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

9. Evenmin aanvaardt CANVAS ROTTERDAM aansprakelijkheid voor enige schade die 
gebruiker lijdt als gevolg van - onder meer - onvoorziene belastingen, boetes of 
maatregelen van overheidswege, door justitie etc.  

10. CANVAS ROTTERDAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die 
gebruiker of zijn klant leidt als gevolg van fouten, stakingen, verlies, diefstal etc., die 
toe te wijzen zijn aan postdiensten, pakketdiensten en/of andere transporteurs.  

11. CANVAS ROTTERDAM is op geen enkel moment verplicht om resterend krediet 
(strippen), terug te kopen van gebruiker dan wel de gebruikersfee (gedeeltelijk) 
terug te betalen. 

12. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na 
ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.  

13. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CANVAS ROTTERDAM, is de 
aansprakelijkheid van CANVAS ROTTERDAM tot de vergoeding van CANVAS 
ROTTERDAM voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.  

Artikel 6. Verhoging vergoeding/indexering  

1. CANVAS ROTTERDAM heeft het recht de prijzen en kosten jaarlijks per 1 januari te 
verhogen.  

2. Gebruiker zal tijdig en schriftelijk van deze verhogingen op de hoogte worden 
gesteld.   

Artikel 7. Prijzen en betaling  

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief Btw.  
2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of anders 

indien dat contractueel is overeengekomen.  
3. Gebruiker verbindt zich ertoe alle facturen binnen de gestelde termijn te betalen.  
4. Als de betaling binnen de overeengekomen termijn uitblijft, geldt de gebruiker als 

van rechtswege in gebreke.  
5. In het geval van artikel 7.4 wordt de vordering vermeerderd met de Europese 

wettelijke handelsrente, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, 
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waaronder begrepen de kosten voor advocaat, deurwaarder en/of incassobureau, 
met een minimum van 15 % van het verschuldigde bedrag. Deelbetalingen worden 
geacht eerst te zijn gedaan in aflossing op de rente en kosten, en daarna pas in 
aflossing op de hoofdsom.  

6. In het geval van structureel uitblijvende betaling (overschrijding van de 
betalingstermijn met meer dan 1 week) geldt dat CANVAS ROTTERDAM het recht 
heeft leveringen of diensten op te schorten of te staken.  

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn, annuleringsvoorwaarden   

1. Als de gebruiker:  
o niet op de gestelde tijdstippen aan de betalingsverplichting voldoet;  
o zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk gedeelte staakt;  
o enige andere bepaling van de bijbehorende overeenkomst of algemene 

bepalingen niet nakomt;  
o enige voorwaarde, verbonden aan een door CANVAS ROTTERDAM 

verleende toestemming, niet in acht neemt; 
o zijn vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest;  
o als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt 

ontbonden of feitelijk geliquideerd;  
o surseance van betaling of faillissement aanvraagt;  
o in staat van faillissement wordt verklaard;  
o een akkoord buiten faillissement aanbiedt of,  
o als er beslag op zaken van de gebruiker wordt gelegd,  

heeft CANVAS ROTTERDAM het recht de bijbehorende overeenkomst onmiddellijk 
buitengerechtelijk te ontbinden, tussentijds op te zeggen of, voor zover de wet dit 
toelaat, de overeenkomst als onmiddellijk beëindigd te verklaren. Enige 
ingebrekestelling is daarvoor niet vereist.  

2. Gebruiker zal in gebreke zijn door enkel het verloop van bepaalde termijn of door 
het enkel ontstaan van een omstandigheid als eerder omschreven.   

3. Gebruiker is verplicht aan CANVAS ROTTERDAM alle schade en kosten te 
vergoeden als gevolg van een in artikel 8.1 bedoelde omstandigheid en als gevolg 
van tussentijdse beëindiging van bijbehorende overeenkomst.  

4. Tot de schade en kosten als bedoeld in artikel 8.3 wordt in ieder geval gerekend de 
verschuldigde vergoeding en de bijbehorende wettelijke verschuldigde 
omzetbelasting tot de oorspronkelijke overeengekomen einddatum van de 
overeenkomst of de eerstvolgende datum dat de overeenkomst bij verlenging 
beëindigd had kunnen worden. Ook alle kosten van maatregelen zowel in als buiten 
rechte die door CANVAS ROTTERDAM getroffen worden, daaronder begrepen die 
van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in artikel 8.1 
vermeld, vallen hieronder.  

5. Door de bepalingen van artikel 8.1 t/m 8.3 wordt de bevoegdheid van CANVAS 
ROTTERDAM om gebruik te maken van haar overige rechten niet beperkt of 
uitgesloten.  

6. CANVAS ROTTERDAM heeft van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst het 
recht om zelf – naar eigen inzicht - datgene te doen waarmee gebruiker in gebreke 
is. Dit is voor rekening en risico van de gebruiker. 
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7. De gebruiker heeft ook het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar 
worden wanneer ten aanzien van de andere partij; 

i) een verzoek tot faillissement;  
ii) (voorlopige) surseance; 
iii) of schuldsanering; 

wordt ingediend, zonder enige verplichting van CANVAS ROTTERDAM  tot betaling van 
enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 

 
8. In alle andere gevallen heeft de opdrachtgever het recht de opdracht enkel schriftelijk of 

per email te annuleren. Annulering is een feit als CANVAS ROTTERDAM de ontvangst 
van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij 
annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de 
annuleringsmail. 

9. CANVAS ROTTERDAM heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding 
en annuleringskosten te eisen.  
 
Deze bestaan uit: 
a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn 
gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf, 
b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de 
annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:  
- Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de 
opdracht: 15 % annuleringskosten; 
- Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van 
de opdracht: 25 % annuleringskosten.  

-Tussen de 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 
50 % annuleringskosten.  
- Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten 
en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.  

Artikel 9. Overige bepalingen  

1. Gebruiker zal klachten en wensen schriftelijk indienen.  
2. In zeer dringende gevallen (die niet kunnen wachten) zal dit mondeling kunnen. In 

dergelijke gevallen kan CANVAS ROTTERDAM verlangen dat de klacht of wens 
schriftelijk wordt bevestigd.  

Artikel 10. Contactgegevens, adreswijziging, AVG  

1. De contactgegevens die de gebruiker aan CANVAS ROTTERDAM toevertrouwt 
worden door CANVAS ROTTERDAM opgenomen in een gegevensbestand ter 
uitvoering van de noodzakelijke administratieve werkzaamheden. 

2. De gebruiker geeft naast het primaire contactadres een tweede contactadres op 
voor het geval dat bij calamiteiten het eerste contactadres niet bereikbaar is.  

3. Als gebruiker dit nalaat, kan het feit dat CANVAS ROTTERDAM de gebruiker bij 
calamiteiten niet of niet tijdig kon informeren, nooit leiden tot een aansprakelijkheid 
van CANVAS ROTTERDAM. Alle zakelijke communicatie zal geschieden aan het 
opgegeven primaire adres.  
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4. Persoonsgegevens die CANVAS ROTTERDAM bereiken, worden zorgvuldig en 
vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven 
doel en grondslag. CANVAS ROTTERDAM houdt zich daarbij aan de van toepassing 
zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  

Artikel 11. Overmacht  

1. Als een situatie die naar redelijkheid in het maatschappelijk verkeer wordt 
beschouwd als overmacht, dan zal de uitvoering van de overeenkomst met maximaal 
90 dagen worden opgeschort.  

2. Als nakoming na deze termijn niet mogelijk blijft, dan wel als de gebruiker daar 
eerder om verzoekt, wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat een van de 
partijen gehouden is tot enige schadevergoeding.  

Artikel 12. Geschillenregeling en toepasselijk recht   

1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt. 
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg 

op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de 
rechter. 

3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van CANVAS 
ROTTERDAM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft. CANVAS ROTTERDAM behoudt het recht om een 
geschil aan een andere rechter voor te leggen.  

4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het 
geval bij buitenlandse gebruikers.  
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