Algemene voorwaarden en privacybeleid
www.zzper-beschikbaar.nl
Artikel 1. Algemeen
De website zzper-beschikbaar.nl is een initiatief van EdJ Engineering te Alphen aan den Rijn, en is bedoeld
voor zzp’er s om aan te geven of ze beschikbaar zijn voor werkzaamheden.
Zodat andere bedrijven kunnen zoeken naar zzp’ers die beschikbaar zijn.
Artikel 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden komen de volgende begrippen voor:
Website beheerder: de beheerder van de website zzper-beschikbaar.nl
Zzp’er: een zelfstandigeondernemer zonder personeel die geregistreerd is op de website zzperbeschikbaar.nl
Artikel 3. Overeenkomst
1. Website beheerder stelt de zzp’er in staat na inloggen op de website zzper-beschikbaar.nl zijn
accountgegevens (contact en beschikbaarheidgegevens) in te voeren / te wijzigen
2. Er ontstaat een overeenkomst tussen de zzp’er en website beheerder
op het moment dat de zzp’er zich heeft geregistreerd op zzper-beschikbaar.nl
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
3. De zzp’er gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij registratie op zzper-beschikbaar.nl
Artikel 4. Verplichtingen Website beheerder
1. Website beheerder garandeert een zo duidelijk mogelijke uitleg bij gebruik maken van
zzper-beschikbaar.nl
2. Website beheerder herstelt onvolkomenheden in de website zzper-beschikbaar.nl zo snel mogelijk.
3. Website beheerder verplicht zich de accountgegevens van de zzp’er alleen te gebruiken voor zover de
uitvoering van de overeenkomst daarom vraagt.
Contact en beschikbaarheids gegevens van zzp’ers zijn op te zoeken op de website zzperbeschikbaar.nl.
4. Website beheerder spant zich maximaal in om spam via zzper-beschikbaar.nl te voorkomen.
Aansprakelijkheid bij dergelijke problemen worden niet aanvaard.
Artikel 5. Rechten Website beheerder
1. Website beheerder behoud het recht om ingevoegde gegevens te verwijderen wegens onzedelijke,
racistische, beledigende of anderszins voor website beheerder onaanvaardbare inhoud.
2. Website beheerder behoud het recht om ingevoegde gegevens te verwijderen.
Artikel 6. Verplichtingen geregistreerde zzp’er
1. De zzp’er is zelf verantwoordelijk voor alle ingevoerde gegevens op zzper-beschikbaar.nl
Artikel 7. Rechten geregistreerde zzp’er
1. Een geregistreerde zzp’er heeft het recht om na het inloggen accountgegevens (contact en
beschikbaarheidgegevens) in te voeren te wijzigen en te verwijderen op de website zzper-beschikbaar.nl
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van website beheerder gaat nooit verder dan het terugbetalen van de
registratiekosten aan de zzp’er.
2. Website beheerder is niet aansprakelijk voor:
a. De inhoud van, door zzp’er ingevoerde gegevens;
b. Het niet kunnen benaderen van de website door welke oorzaak ook;
c. Oplichting via de website zzper-beschikbaar.nl
d. Het, door omstandigheden, bekend worden van de ingevoerde accountgegevens van zzp’er;
Artikel 9. Vrijwaring
1. De zzp’er vrijwaart website beheerder volledig voor claims die voortvloeien uit deze overeenkomst.
Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. Website beheerder is eigenaar van de volledige website zzper-beschikbaar.nl exclusief door zzp’er
ingevoerde gegevens.
Artikel 11. Vergoeding
1. Registratie als zzp’er op de website zzper-beschikbaar.nl is gratis, aan de registratie zijn geen kosten
verbonden.
Artikel 12: Beëindiging
De zzp’er en website beheerder kunnen de overeenkomst beëindigen dit dient schriftelijk of per e-mail te
gebeuren, uitgaande van een opzegtermijn van 1 maand.
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang wederzijds worden beëindigd in de volgende gevallen:
• De wederpartij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting uit deze overeenkomst,
• De wederpartij een verzoek tot faillissement heeft ingediend, surseance van betaling heeft
aangevraagd of in liquiditatie treedt;
Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst tussen website beheerder en de geregistreerde zzp’er is het Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen worden zoveel mogelijk in der minne geschikt.
Alphen aan den Rijn, 18 december 2013
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