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De Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators 

Heeft u een klacht over de uitvoering van een audiovisueel project of over de 

technische kwaliteit van een installatie? Of heeft u een verschil van inzicht 

over de financiële afwikkeling van een opdracht? Mocht u er samen met het 

aangesloten VSI lid niet uitkomen, dan kunt u de hulp inroepen 

van de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators. 

 
Inleiding 

De Vereniging System Integrators (hierna te noemen: “VSI”) is de branchevereniging van audiovisuele 

installateurs, die de gezamenlijke belangen behartigt van haar aangesloten leden. De aangesloten 

leden voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van deskundigheid en ervaring, onafhankelijkheid 

en continuïteit. Deze kwaliteitsregels zijn vastgesteld in overleg met een erkend onafhankelijke 

auditbedrijf (Conformiso). Dit bedrijf toetst ieder jaar of de aangesloten leden aan de kwaliteitseisen 

voldoen en toetst nieuwe bedrijven die zich bij de VSI willen aansluiten. Voor meer informatie over 

de VSI, de kwaliteitsregels en de aangesloten leden verwijzen wij naar de website www.vsi-av.nl.   

Een VSI lid zal alles in het werk stellen om klachten te voorkomen. Mochten zich onverhoopt toch 

klachten voordoen, dan kunnen deze worden afgehandeld volgens de interne klachtenprocedure van 

het VSI lid, waarvan de eisen zijn vastgelegd in de kwaliteitsregels. Het VSI lid zal zich inspannen om 

de klacht op te lossen.  

Mocht u geen vertrouwen hebben in het VSI lid om tot een oplossing te komen, of mocht u niet eens 

zijn met de inhoud van de oplossing, dan is er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen bij de VSI 

Geschillen Adviesraad.  

Dit document is geschreven vanuit het perspectief van een opdrachtgever van een VSI lid die een 

klacht indient bij de Geschillen Adviesraad van de Vereniging System Integrators (hierna te noemen: 

“VSI Geschillen Adviesraad”). Uiteraard kan ook een VSI lid een klacht aandragen bij de VSI Geschillen 

Adviesraad.  

Hieronder staat in hoofdlijnen beschreven hoe de VSI Geschillen Adviesraad werkt. Voor details 

wordt verwezen naar het Reglement van de VSI Geschillen Adviesraad, dat u op aanvraag gratis 

wordt toegestuurd. 

De VSI Geschillen Adviesraad 

De VSI Geschillen Adviesraad is onafhankelijk en heeft als doel om te bemiddelen in geschillen tussen 

de aangesloten leden van de VSI en haar opdrachtgevers. Het betreft geschillen die verband houden 

met audiovisuele installaties in de ruimste zin van het woord. De VSI Geschillen Adviesraad heeft 

geen juridische bevoegdheid, maar is een bemiddelingsorgaan. Het staat u vrij om alsnog naar de 

rechter te stappen.  

De VSI Geschillen Adviesraad onderzoekt het geschil door hoor en wederhoor van partijen en het, 

indien nodig, beoordelen van de klacht door technische deskundigen. Indien partijen onder 

begeleiding van de VSI Geschillen Adviesraad niet tot een gezamenlijk gedragen oplossing komen, zal 

de VSI Geschillen Adviesraad tot een oordeel komen en een schriftelijke gemotiveerd advies 

http://www.vsi-av.nl/
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uitbrengen aan partijen. Dit advies heeft uitsluitend een bindend karakter voor het aangesloten lid 

van de VSI.  

De VSI Geschillen Adviesraad wordt gefinancierd uit de kosten die bij partijen in rekening worden 

gebracht voor de behandeling van een geschil en uit de vaste contributies van de VSI leden.  

Samenstelling van de VSI Geschillen Adviesraad 

De VSI Geschillen Adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vier leden: een onafhankelijk voorzitter 

en drie leden van de VSI. Alle leden van de VSI Geschillen Adviesraad nemen deel aan de behandeling 

van geschillen. De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door het bestuur van de VSI en is een 

MfN-geregistreerd mediator met deskundigheid en ervaring in zakelijke conflicten.  

De onafhankelijk voorzitter zal in overleg met het bestuur van de VSI bepalen welke competenties 

vereist zijn voor de beoordeling van het geschil. Op basis van deze vereiste competenties worden 

profielen voor de overige drie leden van de VSI Geschillen Adviesraad opgesteld. Deze leden zijn 

medewerkers uit de bovenste managementlagen van drie aangesloten leden van de VSI en worden 

door het bestuur van de VSI voorgedragen. De onafhankelijk voorzitter keurt de voorgedragen leden 

van de VSI goed, nadat de verklaring voor geheimhouding, onafhankelijkheid en onpartijdigheid is 

ondertekend.  

Indien nodig, kan de onafhankelijk voorzitter van de VSI Geschillen Adviesraad een beroep doen op 

een externe deskundige buiten het vakgebied van de VSI om een bepaald bestanddeel van het 

geschil te laten beoordelen. Hierbij valt te denken aan een jurist, accountant of fiscalist. 

Minimaal één lid van de VSI Geschillen Adviesraad fungeert als technisch lid en zorgt voor het 

opstellen van een onafhankelijk technisch rapport, indien noodzakelijk. Tevens wordt één lid van de 

VSI Geschillen Adviesraad aangewezen als secretaris en zorgt voor de verslaglegging.  

Geheimhouding, Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid leden VSI Geschillen Adviesraad 

De leden van de VSI Geschillen Adviesraad zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig en tot 

geheimhouding verplicht. Daartoe ondertekenen de leden van de VSI Geschillen Adviesraad, 

voorafgaand aan de behandeling van het geschil, een verklaring. U kunt de leden van de VSI 

Geschillen Adviesraad om een kopie van deze verklaring vragen.  

De leden van de VSI Geschillen Adviesraad zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de 

partijen betreffende gegevens, die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen. 

De geheimhouding duurt onverminderd voort na afloop van de behandeling van het geschil. 

De leden van de VSI Geschillen Adviesraad dienen zich onafhankelijk op te stellen bij de behandeling 

van het geschil en geen belang te hebben dat haar onafhankelijkheid zou kunnen aantasten. Dit 

belang zou kunnen liggen in een persoonlijke of zakelijke relatie die zij heeft of heeft gehad met 

partijen of met één van hen. Het lid dient zich ook bewust te zijn van de mogelijke schijn van 

afhankelijkheid en daarnaar te handelen.  

Tevens behoren de leden zich onpartijdig op te stellen naar partijen bij de behandeling van het 

geschil en zonder vooringenomenheid te handelen.   
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Financiële bijdrage partijen 

Bij het indienen van een klacht bij de VSI Geschillen Adviesraad, betaalt u hiervoor een bedrag dat 

afhankelijk is van de grootte van het project waar het geschil over gaat. Voor een project tot 

€150.000 is een bedrag van €600 vereist. Bij een project groter dan €150.000 is een bedrag van 

€1.200 vereist. Onder de grootte van het project wordt in dit verband verstaan het bedrag waar de 

getekende offerte betrekking op heeft.   

Indien het geschil gaat over een meerjarencontract tussen opdrachtgever en het VSI lid geldt de 

inschatting van de waarde van de leveringen gedurende de looptijd van het contract.  

Een eenvoudige en goedkope procedure 

De procedure bij de VSI Geschillen Adviesraad kent een aantal voordelen: 

Eenvoudig 

U ontvangt een vragenformulier om uw klachten kenbaar te maken. De andere partij maakt naar 

aanleiding van dat vragenformulier vervolgens zijn standpunt helder. Daarna kunt u beiden uw 

standpunten mondeling toelichten in (een) bijeenkomst(en) met de VSI Geschillen Adviesraad. Een 

advocaat of andere vorm van rechtshulp is niet nodig. Het betreft een relatief snelle en 

overzichtelijke procedure. 

Goedkoop 

De eigen bijdrage voor het indienen van een klacht bij de VSI Geschillen Adviesraad is relatief 

beperkt. Voor dit bedrag wordt, indien noodzakelijk, een deskundigenrapport opgesteld. Andere 

kosten hoeft u niet te maken met uitzondering van de kosten die direct verband houden met de 

procedure, zoals portokosten en reiskosten voor het bijwonen van de bijeenkomsten. De kosten zijn 

beduidend minder dan wanneer u kiest voor de gang naar de rechter. 

Deskundig 

De VSI Geschillen Adviesraad wordt zo samengesteld dat de leden over de deskundigheid bezitten 

die voor behandeling van het betreffende geschil noodzakelijk is.  

Behandeling 

U kunt een geschil aanbrengen bij de VSI Geschillen Adviesraad door uw klacht in te dienen bij het 

secretariaat van de VSI. In de klacht dienen de volledige gegevens van u zelf en het VSI lid te worden 

opgenomen, alsmede een beknopte beschrijving van het geschil, de oorzaak en de mening over de 

schuldvraag en de gewenste genoegdoening. 

Het secretariaat van de VSI zal uw een bevestiging van ontvangst van de klacht toesturen. Het 

secretariaat van de VSI zal, in overleg met het bestuur van de VSI, binnen 10 werkdagen een MFN 

geregistreerd mediator verzoeken de rol als onafhankelijk voorzitter van de VSI Geschillen 

Adviesraad op zich te nemen. Vervolgens zullen binnen 15 werkdagen de overige drie leden van de 

VSI Geschillen Adviesraad, op voordracht van het bestuur van de VSI, door de onafhankelijk 

voorzitter benoemd worden.  

Zodra de samenstelling van de VSI Geschillen Adviesraad voltooid is, zal behandeling van uw klacht 

aanvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke melding van de VSI Geschillen Adviesraad.  
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De onafhankelijk voorzitter van de VSI Geschillen Adviesraad bepaalt vervolgens de procedure voor 

behandeling van het geschil.  

Afhankelijk van het geschil betreft het een schriftelijke procedure met een of meerdere 

bijeenkomsten, al dan niet inclusief een technisch onderzoek op locatie. Voor meer details over de 

procedure wordt verwezen naar het Reglement van de VSI Geschillen Adviesraad. 

 


