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Gebruikersvoorwaarden BijlesNederland
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
BijlesNederland.nl: De site www.bijlesnederland.nl, BijlesNederland en het BijlesNederland-team
Aanbieder: De persoon die zich registreert op www.bijlesnederland.nl met als intentie het aanbieden van bijlesactiviteiten.
Zoeker: De persoon die een advertentie op www.bijlesnederland.nl plaatst met als intentie bijles te vinden.
Gebruiker: eenieder die gebruikmaakt van de site www.bijlesnederland.nl.
Beheerder: eenieder die zich op de site www.bijlesnederland.nl begeeft als beheerder, met toestemming van, of als onderdeel van, het
BijlesNederland-team.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en BijlesNederland.nl waarop gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Artikel 3 Uitvoering van contact tussen aanbieder en zoeker.
1. BijlesNederland.nl is een site waarop u (aanbieder) uw bijlesgerelateerde diensten kunt aanbieden, of waarop u (zoeker) op zoek kunt
naar bijlesgerelateerde diensten. Aanbieders doen dit door middel van het registreren van een profiel, waarmee zij de mogelijkheid
hebben te reageren op advertenties. zoekers doen dit door het plaatsen van advertenties middels de mogelijkheden van de site.
Vervolgens kan het contact tussen beiden voortgezet worden buiten de site om.
2. Aanbieder en Zoeker moeten zelf afspraken maken over de dienstverlening. BijlesNederland.nl, het BijlesNederland-team en de
beheerders van de site zijn hier niet bij betrokken en dragen dan ook geen verantwoordelijkheid.
3. Nadat zoeker/gebruiker en aanbieder contactgegevens uitgewisseld hebben, zal het contact gelegd worden buiten BijlesNederland om.
BijlesNederland zal hier niet bij betrokken zijn, BijlesNederland biedt slechts het platform waarop het contact tussen aanbieder en zoeker
tot stand kan komen. BijlesNederland is dan ook niet aansprakelijk voor de aard van het contact tussen beiden.
4.BijlesNederland’s primaire en enige zorg is die voor voor de website www.bijlesnederland.nl en dat deze gevrijwaard blijft van niet
gewenste of ongepaste communicatie.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. BijlesNederland is niet aansprakelijk voor miscommunicaties tussen aanbieder en zoeker, en draagt dan ook geen verantwoording voor
een mogelijk misverstand dat hier uit kan voortkomen.
2. BijlesNederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zoeker is uit gegaan van door de Aanbieder verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid te wijten is aan www.bijlesnederland.nl.
3. BijlesNederland is niet aansprakelijk voor de gedragingen van Zoeker of Aanbieder.
4. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die getoond wordt.
5. Wederpartij vrijwaart BijlesNederland voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden en welke aan wederpartij toerekenbaar
is.
6. De aanbieder geeft www.bijlesnederland.nl en de beheerder daarvan toestemming tot verwerking en weergave van de gegevens van de
aanbieder. www.bijlesnederland.nl en de beheerder daarvan zullen de gegevens van de aanbieder niet doorgeven of verkopen aan
derden.
7. De site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de advertenties is afkomstig van
aanbieders of zoekers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. www.bijlesnederland.nl en de
beheerder daarvan dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties.
8. Advertenties met discriminerende of aanstootgevende uitingen, of teksten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken, worden op

file:///D|/Gebruikersvoorwaarden.htm (1 van 2) [9-10-2008 17:44:56]

file:///D|/Gebruikersvoorwaarden.htm

non-actief gezet.
9. Nadat gebruiker aan bijlesgever de contactgegevens (het bericht) van bijles nemer heeft verstrekt zal bijles gever zelf het contact
leggen met bijles nemer. Gebruiker zal niet het contact leggen maar slechts de mogelijkheid bieden om het contact tot stand te brengen.
Gebruiker is in geen geval aansprakelijk als bijles gever niet reageert of op ongewenste wijze reageert.

10. BijlesNederland behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren of om een account te verwijderen of tijdelijk stop te zetten
zonder opgaaf van reden.
11. BijlesNederland is tevens niet aansprakelijk voor misverstanden, of misstanden die te maken hebben met de betaling van de
overeengekomen bijles tussen aanbieder en zoeker. BijlesNederland is slechts het platform waarop zoeker aanbieder ontmoet.
12. Advertenties dienen direct of indirect verband houden met het onderwijs, het overbrengen van kennis of het begeleiden daarvan.
13. Het is verboden om een websitevermelding, telefoonnummer, of iets anders waardoor de zoeker contact met aanbieder kan opnemen
te vermelden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wordt hiervan afgeweken, dan heeft gebruiker het recht om zonder opgave van
redenen de vermelding, of de gehele advertentie te verwijderen.
Artikel 5 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat
gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Artikel 6 Geheimhouding
1. De zoeker geeft BijlesNederland.nl en de beheerder daarvan toestemming tot verwerking en weergave van de gegevens van de zoeker.
BijlesNederland.nl en de beheerder daarvan zullen de gegevens van de zoeker niet doorgeven of verkopen aan derden.
2.De aanbieder geeft BijlesNederland.nl en de beheerder daarvan toestemming tot verwerking en weergave van de gegevens van de
aanbieder. BijlesNederland.nl en de beheerder daarvan zullen de gegevens van de aanbieder niet doorgeven of verkopen aan derden.
Artikel 7 Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen BijlesNederland, zoeker en aanbieder is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 8 Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de site en kunnen indien gewenst kosteloos worden toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van het contract.
Voor vragen aangaande BijlesNederland gebruiksvoorwaarden, neem gerust contact op met info@bijlesnederland.nl.
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