Algemene voorwaarden Opdrachtgevers
Ikwilbijles.nl, gevestigd in Nederland – De Deel 20, 9531MN BORGER, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56066104.
1 Algemeen
1.1 Faciliteiten
ikwilbijles.nl faciliteert:
● een platform waar bezoekers van de website bijlesdocenten kunnen zoeken en boeken;
● een platform waar bijlesdocenten zich aanbieden met hun kennis;
● zichtbaarheid in de zoekresultaten van Google;
● het opstellen van facturen en betalingen middels iDeal en bankoverschrijvingen; namens bijlesdocenten;
● het bijhouden van alle geldstromen van de verschillende bijlesdocenten
1.2 Over het platform
ikwilbijles.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van de inhoud van teksten op het platform, de profielpagina’s
van de bijlesdocenten of haar website. Ikwilbijles.nl neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van
informatie te waarborgen.
1.3 Over deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ikwilbijles.nl en het platform en op alle
rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van ikwilbijles.nl
2 Registratie
2.1 Je wordt Opdrachtgever door je bij ikwilbijles.nl te registreren als Opdrachtgever door middel van het aanmaken van een ouder-,
studenten- of leerlingenprofiel op het platform. De minimale vereisten voor het registreren als Opdrachtgever zijn:
● je bent 18 jaar of ouder;
● je bent een natuurlijk persoon volgens de wet;
● je bent officieel woonachtig in Nederland.
2.2 Opdrachtgever kan, middels de zoekbalk op de Home-pagina, zoeken naar bijlesdocenten van zijn / haar keuze. Opdrachtgever
doet een verzoek tot bijles bij de gekozen bijlesdocent.
2.3 Opdrachtgever en bijlesdocent komen middels een email of anderszins met elkaar in contact.
2.4 Door het aanvaarden van de Algemene voorwaarden opdrachtgevers komt er een overeenkomst met ikwilbijles.nl tot stand,
onder de opschortende voorwaarde van nadere invulling van opdracht(en) door Opdrachtgever en bijlesdocent. Aan deze
opschortende voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan door aanvaarding door de bijlesdocent van de aanvraag door Opdrachtgever,
welke automatisch schriftelijk worden bevestigd aan ikwilbijles.nl. Hiermee komt de precieze invulling van de opdracht als
(aanvullende) overeenkomst tot stand.
3 Aansprakelijkheid
ikwilbijles.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de volledigheid van de persoonlijke profielpagina’s van de bijlesdocenten.
ikwilbijles.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet tot overeenstemming komen
van de inhoud van de opdracht tussen Opdrachtgever en bijlesdocent, of het annuleren van een bijlesverzoek door Opdrachtgever
of bijlesdocent.
4 Beëindiging
4.1 Opdrachtgever en ikwilbijles.nl hebben het recht de registratie te allen tijde te beëindigen zonder dat de andere partij
aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.
5 Diversen
5.1 Opdrachtgever zal een bijlesdocent op grond van een of meerdere overeenkomsten als bedoeld in de Gebruikersvoorwaarden,
maximaal 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten.
5.2 Als Opdrachtgever met de bijlesdocent in contact is gekomen via het platform van ikwilbijles.nl mag Opdrachtgever de
daaropvolgende twee jaren uitsluitend onder deze voorwaarden diensten aanvaarden van bijlesdocent. Als Opdrachtgever en
bijlesdocent deze voorwaarden overtreden en buiten ikwilbijles.nl om een overeenkomst met elkaar sluiten, is Opdrachtgever aan
ikwilbijles.nl een boete verschuldigd ter hoogte van EUR 1.500 per overtreding en EUR 250 voor iedere dag dat deze overtreding
duurt. Als het account van Opdrachtgever door ikwilbijles.nl is verwijderd of als Opdrachtgever op eigen initiatief zijn/haar account
van ikwilbijles.nl verwijdert, blijven de bepalingen in dit artikel twee jaar van kracht.
6 Nederlands recht en rechtsmacht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen.

