Doelab
praktisch onderwijs

Doelab Onderwijs
Visie op leren

Hebben leerlingen van jullie school ook behoefte aan praktijkgericht onderwijs? Sinds 2015 ontwikkelt
het Doelab praktisch onderwijs voor leerlingen die makkelijker leren met hun handen en moeite hebben met
het abstracte niveau binnen de klas. Doelab onderwijs is een combinatie van mindsettraining en praktisch
leren. Terwijl we praktisch aan de slag gaan met deze leerlingen werken we vanuit de visie van Carol Dweck
(Growth Mindset) en James Nottingham (Leerkuil) met invloeden van John Hattie (eigenaarschap en effectieve
feedback).

Doelstellingen

Onze doelstelling richt zich op het vergroten van zelfredzaamheid, het uitbouwen van competenties en het
bevorderen (en teruggeven) van een positief zelfbeeld. Ondertussen werken de leerlingen aan cognitieve
doelen. Meten door een Bee-Bot te programmeren, rekenen tijdens het metselen, begrijpend lezen door een
recept te volgen, spelling door spelregels uit te schrijven en geldrekenen bij de supermarkt. Het is
passend onderwijs voor leerlingen die wat extra’s nodig hebben. De Doelab methode bevat 18 lesboekjes en
is ontwikkeld voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 waarbij zij in kleine groepjes praktisch onderwijs
genieten (6 leerlingen per groepje). De lessen duren anderhalf uur.

Doelgroep

De leerling loopt vast in de klas op cognitief niveau en heeft minimaal twee kenmerken:
•
Er is ondersteuning nodig bij taakaanpak/werkhouding (executieve functies);
•
Moeite met abstract leren van het platte vlak;
•
Er is sprake van een negatief zelfbeeld of faalangst of er is sprake van een risico om dit te
ontwikkelen;
•
De verwachte uitstroom is praktijkonderwijs, vmbo-B of vmbo-K.

Effectieve interventie

De leerlingen die het al moeilijk hadden, hebben nog meer achterstand opgelopen, waardoor de behoefte aan
passend onderwijs is toegenomen. Het Doelab is een succesvolle interventie en is vanuit
Gemeente Amsterdam als een olievlek landelijk aan het uitbreiden. In schooljaar 2020/2021 heeft Oberon een
onafhankelijk onderzoek uitgevoerd: “Hierbij concluderen we dat de ouders en leerkrachten goede vooruitgang zien bij de leerlingen die deel hebben genomen aan Doelab. Wanneer we de leraren en ouders vragen wat
de belangrijkste oorzaken voor de positieve opbrengsten zijn, geven beide groepen aan dat dit voornamelijk
komt door de persoonlijke aandacht die tijdens Doelab geboden wordt. De leraren waarderen daarnaast ook de
doelgerichte insteek van het Doelab, terwijl de helft van de ouders ook het inhoudelijk sterke programma
als een reden voor de opbrengsten benoemt.”

Trainingen

Door een leerkracht binnen de school op te leiden is het mogelijk een Doelab klas te implementeren. Deze
vierjarige training voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs
(CRKBO). De leerkracht is minimaal 1 dag werkzaam op een school die het Doelab onderwijs faciliteert en is
in gelegenheid om minimaal 20 Doelab lessen binnen een jaar uit te voeren.

Subsidies

Scholen gebruiken gemeentelijke subsidies of de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om
Doelab onderwijs te implementeren.

Info

e-mail: info@doelab.nl
www.doelab.nl
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Trainingen

Verdiepende trainingen
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Trainingsvoorwaarden
Duur van een certificering

Certificaat A, B en C zijn afzonderlijk 18 maanden geldig. Na minimaal 10 maanden na afloop van iedere
training start een vervolg. De training is volledig afgerond als certificaat D is behaald. Indien een
certificaat is verlopen, zal de eerste trainingsdag van de basistraining A opnieuw gevolgd moeten worden.

Voorwaarden voor een certificaat

De leerkracht (of onderwijsondersteuner) is werkzaam op een basisschool die het Doelab onderwijs
faciliteert en is in de gelegenheid om minimaal 1 keer per week en minimaal 20 Doelab lessen binnen een
jaar uit te voeren aan dezelfde groep met leerlingen.

Omzetten van een certificering

Indien de leerkracht tijdens de training van school verandert, zal de certificering worden omgezet naar de
nieuwe school. Stuur ons hiervoor een kopie van jouw laats behaalde certificaat, met vermelding van de naam
van de nieuwe school. Als de certificering is verlopen, moet er eerst een nascholingsdag worden gevolgd. Je
ontvangt daarna een certificaat op naam van de nieuwe school.

Volgorde van trainingsdagen

Er wordt altijd gestart met een basistraining. Daarna zijn er drie vervolgtrainingen. Het betreffen
trainingsdagen met een verschillende inhoud en het is daarom niet mogelijk om de volgorde te veranderen.

Verdiepende trainingen

Er zijn twee verdiepende trainingen:
1.
Een verdiepende teamtraining om de transfer van mindset en werkwijze te bevorderen.
2.
Een praktijkdag op maat voor leerkrachten van het Doelab onderwijs.
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De leerkracht of onderwijsondersteunend personeel ontvangt een certificaat. Onder onderwijsondersteunend
personeel vallen klassenassistenten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, logopedisten, coaches,
pedagogen en intern begeleiders.
De leerkracht is werkzaam op een school die het Doelab onderwijs faciliteert en is in de gelegenheid om
minimaal 1 keer per week en minimaal 20 Doelab lessen binnen een jaar uit te voeren aan dezelfde groep met
leerlingen.
Na het volgen van de basistraining van 3½ dag ontvangt de leerkracht certificaat A en kan met de bijbehorende
lesmap op de school aan de slag.
Certificering A heeft een geldigheidsduur van 1½ jaar.
Na minimaal 10 maanden volgt training B, hierna ontvangt de leerkracht certificaat B.
Certificering B heeft opnieuw een geldigheidsduur van 1½ jaar.
Na minimaal 10 maanden volgt training C, hierna ontvangt de leerkracht certificaat C.
Certificering C heeft opnieuw een geldigheidsduur van 1½ jaar.
Na minimaal 10 maanden volgt nascholing D, hiermee is de training volledig doorlopen en ontvangt de
leerkracht zijn laatste certificaat (D).
Indien een certificering is verlopen, zal de eerste trainingsdag van certificaat A opnieuw gevolgd moeten
worden om deel te kunnen nemen aan het vervolg.
Als er binnen twee jaar na het behalen van certificering C geen nascholing is gevolgd, vervalt de
certificering en zal een praktijkdag gevolgd moeten worden.
De certificering is niet overdraagbaar aan een andere uitvoerder van Doelab onderwijs.
Het certificaat is geldig als de handtekeningen van de leerkracht en de directeur van de betreffende school
vermeld staan.

5

Inhoud training A

De basistraining is een driedaagse training plus een praktijkdag die zowel in Amsterdam wordt gegeven als
op locatie. Voor de basistraining die in Amsterdam plaatsvindt kunnen individuele leerkrachten zich
inschrijven. Voor meerdere leerkrachten uit één bestuur of regio kan de basistraining op locatie worden
gegeven.

Trainingsdag 1

Trainingsdag 2

Trainingsdag 3

Praktijkdag

Doelab Werkwijze
Startthema Leertaal Robot
Mindset & Feedback
Lesmap

Stopmotion
Pop-gesprekken
Transfer naar de klas
Bee-Bot
Groep 8 voorbereiding VO

Intervisie
Koken
Naaien
Moestuinieren

Supervisie
Lesobservatie
Feedbackgesprek

Certificering

Certificaat A is 18 maanden geldig, na minimaal 10 maanden volgt training B.

Aantal deelnemers

1-8 deelnemers op 1 trainer
8-12 deelnemers op 2 trainers

Wanneer

Trainingsdagen 1 & 2 zijn de basis voor het geven van Doelab onderwijs. Deze twee trainingsdagen vinden
aansluitend plaats op een maandag en dinsdag of op een donderdag en vrijdag.
Tijd: 09.30 uur – 16.30 uur.
Trainingsdag 3 wordt na ongeveer 3 maanden aangeboden. Deze vindt plaats op een maandag of vrijdag.
Tijd: 09.30 uur – 16.30 uur
Praktijkdag: duur 3 uur, datum en tijd in overleg met de cursist.

Studiebelasting

Indicatie studiebelasting: 27 uur totaal:
•
Vakinhoudelijk: 12 uur
•
Vakdidactisch: 5 uur
•
Pedagogisch: 2 uur
•
Brede professionele basis: 8 uur

Tarief

€ 3450,- (onderwijs vrijstelling btw)

Advies teamtraining

Wij raden aan om de basistraining aan te vullen met de teamtraining Mindset & Feedback. Daarmee bevorder
je een transfer en vergroot je het draagvlak binnen het team. Tarief: € 495,-
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Inhoud training B

De vervolgtraining B is een tweedaagse training en praktijkdag die na de basistraining (A) zowel in
Amsterdam wordt gegeven als op locatie. Voor de training die in Amsterdam plaatsvindt kunnen individuele
leerkrachten zich inschrijven. Voor meerdere leerkrachten uit één bestuur of regio kan de basistraining op
locatie worden gegeven.

Trainingsdag 1

Trainingsdag 2

Praktijkdag

Intervisie
Startthema Stroomkring
Lego WeDo
String Art

Intervisie
Pro-Bot
Metselen
Ondernemen

Supervisie
Lesobservatie
Feedbackgesprek

Certificering

Certificaat B is 18 maanden geldig, na minimaal 10 maanden volgt training C.

Aantal deelnemers

1-8 deelnemers op 1 trainer
8-12 deelnemers op 2 trainers

Wanneer

Trainingsdagen 1 & 2 zijn het vervolg op training A en kunnen vanaf 10 maanden tot uiterlijk 18 maanden
na het behalen van certificaat A worden gevolgd. De trainingsdagen worden los aangeboden op een dinsdag en
donderdag.
Tijd: 09.30 uur – 16.30 uur.
Praktijkdag: duur 3 uur, datum en tijd in overleg met de cursist.

Studiebelasting

Indicatie studiebelasting: 19 uur totaal
•
Vakinhoudelijk: 10 uur
•
Vakdidactisch: 3 uur
•
Pedagogisch: 1 uur
•
Brede professionele basis: 5 uur

Tarief

€ 2460,- (onderwijs vrijstelling btw)
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Inhoud training C

De vervolgtraining C is een tweedaagse training die na vervolgtraining B zowel in Amsterdam wordt gegeven
als op locatie. Voor de training die in Amsterdam plaatsvindt kunnen individuele leerkrachten zich
inschrijven. Voor meerdere leerkrachten uit één bestuur of regio kan de basistraining op locatie worden
gegeven.

Trainingsdag 1

Trainingsdag 2

Intervisie
Startthema Codekrakers
Scratch
Prentenboek

Intervisie
Micro:Bit
Solderen
Transfer

Certificering

Certificaat C is 18 maanden geldig, na minimaal 10 maanden volgt nascholing D.

Aantal deelnemers

1-8 deelnemers op 1 trainer
8-12 deelnemers op 2 trainers

Wanneer

Trainingsdagen 1 & 2 zijn het vervolg op training B en kan vanaf 10 maanden tot uiterlijk 18 maanden na
het behalen van certificaat B worden gevolgd. De trainingsdagen worden los aangeboden op een maandag en
vrijdag. Tijd: 09.30 uur – 16.30 uur.

Studiebelasting

Indicatie studiebelasting: 16 uur totaal
•
Vakinhoudelijk: 10 uur
•
Vakdidactisch: 2 uur
•
Pedagogisch: 1 uur
•
Brede professionele basis: 3 uur

Tarief

€ 1970,- (onderwijs vrijstelling btw)
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Inhoud training D

Met de nascholingsdag behaal je het definitieve certificaat dat voor onbeperkte duur geldig is. De
nascholing wordt zowel in Amsterdam gegeven als op locatie. Voor de nascholing die in Amsterdam
plaatsvindt kunnen individuele leerkrachten zich inschrijven. Voor meerdere leerkrachten uit één bestuur
of regio kan de basistraining op locatie worden gegeven.

Nascholingsdag
Breinontwikkeling
Verbinding met hoogbegaafdheidsklas
Verdieping Mindset en Feedback

Certificering

Met certificaat D is het hele trainingstraject doorlopen.

Aantal deelnemers

1-8 deelnemers op 1 trainer
8-12 deelnemers op 2 trainers

Wanneer

De nascholingsdag D is het vervolg op training C en kan vanaf 10 maanden tot uiterlijk 18 maanden na het
behalen van certificaat C worden gevolgd. Hiermee is de training afgerond. Op iedere werkdag in te plannen.
Tijd: 09.30 uur – 16.30 uur.

Studiebelasting

Indicatie studiebelasting: 8 uur totaal
•
Vakinhoudelijk: 4 uur
•
Vakdidactisch: 2 uur
•
Pedagogisch: 1 uur
•
Brede professionele basis: 1 uur

Tarief

€ 985,- (onderwijs vrijstelling btw)

9

Verdiepende training

Deze verdiepende training is een praktijkdag die tijdens de trainingen aanvullend wordt aangeboden in
de regio Randstad (daarbuiten overleg mogelijk).
Thema’s kunnen zijn:
•
Omgaan met ingewikkelde groepen
•
Moeite om het gedachtegoed van Doelab toe te passen in de klas
•
Persoonlijke effectiviteit
•
Terugkeren tijdens een re-integratietraject

Voorwaarden

De praktijkdag vindt binnen de trainingsperiode plaats.

Wanneer

De praktijkdag omvat een aantal lesobservaties en aansluitend feedback waarbij tools worden aangereikt om
mee verder te kunnen. De inhoud wordt afgestemd op de hulpvraag. Tijd: 08.30 uur – 15.00 uur

Studiebelasting

Indicatie studiebelasting: 8 uur totaal
•
Vakinhoudelijk: 1 uur
•
Vakdidactisch: 3 uur
•
Pedagogisch: 3 uur
•
Brede professionele basis: 1 uur

Tarief

Kosten: € 495,- (onderwijs vrijstelling btw)
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Verdiepende training

Studiedagdeel professionele schoolcultuur Mindset & procesgerichte feedback
Doelab als methode en visie op scholen richt zich op meer dan het primaire proces van leren in het
Doelab klaslokaal. Door deze cultuur te professionaliseren en krachtig voorbeeldgedrag te implementeren,
verbeter je natuurlijkerwijs het primaire proces in de klas. Steeds meer krijgen wij de vraag om
schoolteams hierbij te ondersteunen en op te leiden. Deze dag is bij uitstek geschikt voor scholen die een
verdiepingsslag en een transfer willen maken tussen het Doelab en de mindset in de klas.
Doelab onderwijs implementeren vraagt om een verandering van de schoolcultuur en dus een verandering van
het denken en handelen van collega’s. Alleen wanneer deze twee zaken plaatsvinden, kan Doelab
onderwijs effectief zijn. Thema’s die aan de orde komen bij een studiedag zijn:
•
Mindset theorie
•
Visie op leren
•
•
•
•
•

Inzet van de leerkuil in de lessen
Gebruik van leervaardigheden
Werken aan leerdoelen
Effectieve feedback
Welke taal we binnen de school spreken

Voorwaarden

De teamtraining vindt binnen de trainingsperiode plaats.

Wanneer

De training wordt gegeven op een dagdeel (2,5 uur) van een studiedag.

Tarief

Kosten: € 495,- (onderwijs vrijstelling btw)
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Tarieven

Doelab Training

Certificering A

Verdiepende
Trainingen

3 trainingsdagen
praktijkdag met feedback

€ 3450*

Certificering B
2 trainingsdagen

Praktijkdag

praktijkdag met feedback

€ 2460*

€ 495*

Teamtraining

mindset & feedback

€ 495*

Certificering C
2 trainingsdagen

€ 1970*

Certificering D
nascholingsdag

€ 985*

*Onderwijs vrijstelling btw
NB De jaarlijkse kosten voor zelf aan te schaffen lesmateriaal liggen tussen de €350 en €600.
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Algemene voorwaarden Doelab
Artikel 1. Definities
•
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot
deelname aan een training is gesloten.
•
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
•
Training: training, studiedag, praktijkdag of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/
of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en overeenkomsten met Doelab
Amsterdam B.V.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Doelab Amsterdam B.V. uitdrukkelijk en
schriftelijk te worden bevestigd.
Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
1. De aanvraag of inschrijving voor een door Doelab Amsterdam B.V te verzorgen training kan door opdrachtgever plaatsvinden door telefonische aanmelding, door aanmelding per email of door webinschrijving.
2. Opdrachtgever kan indien gewenst een optie nemen op een training alvorens definitief in te schrijven. De
duur van de optietermijn is een maand, maar kan in onderling overleg worden aangepast.
3. Doelab Amsterdam B.V. bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 1 van dit artikel
vermeldt steeds schriftelijk. Hiervoor wordt een opdrachtovereenkomst opgesteld, door ondertekening en

4.

verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende
training tot stand.
Tenzij anders overeengekomen heeft opdrachtgever na verzending van de bevestiging door Doelab
Amsterdam B.V. 14 dagen bedenktijd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de overeenkomst door
Doelab Amsterdam B.V als definitief beschouwd.

Artikel 4. Prijzen van cursussen en cursusmaterialen
1. Bij inschrijving via e-mail of telefonische aanmelding gelden de prijzen zoals deze zijn vermeld in de
opdrachtbevestiging van Doelab Amsterdam B.V.
2. Partijen gaan ervan uit, dat de onderwijsvrijstelling voor de btw van toepassing is. Mocht de
Belastingdienst en in laatste instantie de Belastingrechter oordelen, dat er btw over de in rekening
gebrachte prijzen verschuldigd is, dan komt deze btw met terugwerkende kracht voor rekening van
Opdrachtgever.
Artikel 5. Facturering en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen zal Doelab Amsterdam B.V. na de training aan de opdrachtgever een
factuur doen toekomen voor het trainingstarief. Wanneer het een aanmelding voor een individuele cursist
betreft, wordt de factuur twee weken voor aanvang van de training gestuurd. Indien er in termijnen
betaald kan worden, dan wordt dit op de opdrachtbevestiging aangegeven.
2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum door middel van
overschrijving op een door Doelab Amsterdam B.V. aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald,
is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Eventuele
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien (zoals de kosten van incasso,
raadsman/advocaat en dergelijke) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training (waaronder begrepen de
auteursrechten, merkrechten en copyright), het trainingsmateriaal en eventuele overige materialen met
betrekking tot de training zijn exclusief voorbehouden aan Doelab Amsterdam B.V.
2. Derhalve mogen geen werkvormen, opdrachten en voorbeelden uit de trainingen en/of materialen gebruikt
of gekopieerd worden door de opdrachtgever of cursist anders dan aangegeven door Doelab Amsterdam B.V.
Artikel 7. Vervanging docent of trainer
Doelab Amsterdam B.V is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van
de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Doelab Amsterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of cursist oploopt tijdens
de uitvoering van de training.
2. Doelab Amsterdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige
informatieverstrekking van de opdrachtgever.
3. Alle informatie die opdrachtgever verstrekt wordt door Doelab Amsterdam B.V. vertrouwelijk behandeld.
4. Opdrachtgever vrijwaart Doelab Amsterdam B.V. tegen schade ontstaan door derden die door opdrachtgever
zijn ingeschakeld met betrekking tot de training. De aansprakelijkheid van Doelab Amsterdam B.V jegens
opdrachtgever is beperkt tot de training conform de bepalingen in de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden.
Artikel 9. Annulering, verhindering en verplaatsing data door opdrachtgever
1. Een training kan in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
2. Kosteloze annulering door de opdrachtgever is mogelijk tot uiterlijk twee maanden voor de geplande
eerste trainingsdag.
3. Bij annulering vanaf twee maanden voor de eerste trainingsdag zal Doelab Amsterdam B.V. zich naar beste
kunnen inspannen om op de vrijgehouden data een andere opdrachtgever in te plannen. Indien vóór de
eerste trainingsdag geen passende vervanging is gevonden zal door Doelab Amsterdam B.V. 30% van het
verschuldigde tarief als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
4.

Annulering door de opdrachtgever na aanvang van de training is niet mogelijk.

Artikel 10. Annulering door Doelab Amsterdam B.V
1. Doelab Amsterdam B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om een geplande training conform de
afspraken uit te voeren.
2. Doelab Amsterdam B.V. behoudt zich het recht voor om in gevallen van corona-maatregelen en overmacht
passende maatregelen te treffen om de uitvoering van de training in aangepaste vorm mogelijk te maken.
In het uiterste geval zal Doelab Amsterdam B.V. zich genoodzaakt zien trainingen te verplaatsen of te
annuleren.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, waardoor Doelab Amsterdam B.V niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen.
4. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan door de Rijksoverheid, een Veiligheidsregio of Gemeente
genomen maatregelen in verband met Covid-19, waardoor een training niet door kan gaan of redelijkerwijs
niet van Doelab Amsterdam B.V. gevraagd kan worden de training door te laten gaan.
5. Indien een training in een dergelijk geval van overmacht of als gevolg van corona-maatregelen niet door
kan gaan, zorgt Doelab Amsterdam B.V. voor een vervangende datum.
Artikel 11. Reclame
1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de opdrachtovereenkomst of een
met de training samenhangende administratieve procedure binnen 10 dagen na het ontstaan van de klacht
aan de directie van Doelab Amsterdam B.V. kenbaar te maken. Melding van klachten kan per email naar
info@doelab.nl. Doelab Amsterdam B.V. zal binnen 21 dagen na ontvangst van de melding reageren op deze
melding. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. De klachtenprocedure staat in een separaat
document beschreven en wordt op verzoek aan de opdrachtgever toegestuurd.
2. Doelab Amsterdam B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen om corrigerende maatregelen te nemen of
onvolkomenheden te verbeteren en zodoende in overleg met de opdrachtgever de klacht naar tevredenheid
af te handelen.
3. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1
vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.
Artikel 12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Alle informatie die door klanten/opdrachtgevers wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld.
Werknemers van Doelab Amsterdam B.V. hebben in hun arbeidsovereenkomst ondertekend dat zij vertrouwelijk
met alle informatie van klanten/opdrachtgevers omgaan.
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Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Deze overeenkomst zal in al zijn onderdelen zijn onderworpen aan het Nederlands recht en geschillen.
Indien niet minnelijk te regelen, zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de Rechtbank te Amsterdam.

© 2022 Doelab Amsterdam B.V.
www.doelab.nl
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