
Algemene voorwaarden bijlesdocenten  

 

Ikwilbijles.nl, gevestigd in Nederland – de deel 20, 9531MN BORGER, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 56066104.  

 

1 Algemeen 

 

Daar waar in deze overeenkomst bijlesdocent(en) staat geschreven, kan ook worden gelezen: coach, huiswerkbegeleider, 

scriptiebegeleider etc.  

 

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 bankoverschrijving namens bijlesdocenten  

● het bijhouden van alle geldstromen van de verschillende bijlesdocenten  

 

1.2. Gebruiksrecht  

ikwilbijles.nl verleent de bijlesdocent hierbij het gebruiksrecht van haar platform.  

 

1.3. Content  

ikwilbijles.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige content geplaatst op het platform of op haar website. Ikwilbijles.nl 

neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.  

 

1.4. Zelfstandigheid 

1.4.1. De bijlesdocent erkent dat ikwilbijles.nl slechts een middel is om een eigen onderneming te drijven en tevens een middel om 

aan zelfstandigheidscriteria voor ondernemers te kunnen voldoen.  

 

1.4.2. ikwilbijles.nl waarborgt in geen geval de zelfstandigheid van ondernemers. 

 

1.4.3. Partijen sluiten een overeenkomst tot tussenkomst voor diensten als omschreven in deze voorwaarden;  

 

1.4.4. ikwilbijles.nl is niet betrokken bij de invulling van de opdracht die opdrachtnemer via ikwilbijles.nl voor opdrachtgever zal gaan 

uitvoeren, behalve dat deze wordt ingevuld in het kader van de overeengekomen werkzaamheden in de overeenkomst van 

tussenkomst.; 

 

1.4.5. De aanvraag op ikwilbijles.nl door opdrachtgever, alsook de aanvaarding door de bijlesdocent, worden automatisch schriftelijk 

bevestigd aan ikwilbijles.nl. Hiermee komt de precieze invulling van de opdracht als (aanvullende) overeenkomst tot stand.  

 

1.4.6. De bijlesdocent verbindt zich in deze overeenkomst niet tot het verrichten van werkzaamheden. Partijen beogen dan ook 

uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie 

tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt.  

 

1.4.7. ikwilbijles.nl treedt op als intermediair tussen de bijlesdocent en opdrachtgever, opdat zij de inhoud van de opdracht tezamen 

invullen. De bijlesdocent beslist zelf of hij/zij de opdracht voor de opdrachtgever gaat verrichten.  

 

1.4.8. De bijlesdocent kan jaarlijks een maximum van 660 uren werken voor een opdrachtgever, zodat de bijlesdocent daarnaast ook 

werkzaamheden voor andere Opdrachtgevers kan verrichten. 

 

1.4.9. De bijlesdocent is verplicht ikwilbijles.nl zijn of haar juiste identiteit te verstrekken. Dit kan door middel van een online 

verificatie of door het (persoonlijk) overhandigen van de stukken.  

 

1.4.10. ikwilbijles.nl stelt bijlesdocenten verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Hiermee wordt bijgedragen 

aan de veiligheid van de leerling.  

 

 

2 Registratie  

 



2.1. U wordt bijlesdocent indien u zich bij ikwilbijles.nl registreert als bijlesdocent door middel van het aanmaken van een bijlesprofiel 

op het platform, waarbij u deze algemene voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden aanvaardt. De registratie is pas voltooid 

wanneer u de overeenkomst van tussenkomst sluit met ikwilbijles.nl. De minimale vereisten voor het registreren als bijlesdocent zijn:  

●  een natuurlijk persoon zijn volgens de wet;   

●  officieel woonachtig in Nederland.   

 

2.2. Indien de bijlesdocent niet geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel dient hij/zij zich te registreren bij Verloning.nl ( ‘het 

verloningsbedrijf’). 

 

2.3 De definitieve acceptatie van de bijlesdocent vindt plaats door ikwilbijles.nl.  

 

3 Vergoeding  

 

3.1. Hoogte   

Voor  opdrachten die door tussenkomst van ikwilbijles.nl nader zijn ingevuld door bijlesdocent en Opdrachtgever (hierna te noemen: 

de Opdracht), is de bijlesdocent ikwilbijles.nl een service-vergoeding verschuldigd. De bijlesdocent gaat akkoord met deze service-

vergoeding in ruil voor de diensten van ikwilbijles.nl. Het percentage van de service-vergoeding is 21,5% excl. BTW. Ikwilbijles.nl 

verrekent de service-vergoeding iedere maand met de bijlesdocent – tenzij de bijlesdocent is ingeschreven bij het door ikwilbijles.nl 

aangewezen verloningsbedrijf en hiertoe expliciet opdracht heeft gegeven. De vergoeding is in dat geval tevens onderhevig aan de 

service-vergoeding van het verloningsbedrijf. 

 

3.2. Machtiging  

Bijlesdocent gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ikwilbijles.nl per e-mail een bevestiging van betaling van de Opdracht als verricht 

door de bijlesdocent aan Opdrachtgever stuurt en de betalingen van Opdrachtgever voor de bijlesdocent (namens de bijlesdocent) in 

ontvangst neemt. Naast facturatie is ook betaling van de Opdracht middels iDeal en bankoverschrijving door Opdrachtgever 

mogelijk. 

 

3.3. Opdrachtgever kan, middels de zoekbalk op de Home-pagina van ikwilbijles.nl zoeken naar bijlesdocenten van zijn of haar 

keuze. Opdrachtgever doet een verzoek tot bijles bij de gekozen bijlesdocent.  

 

3.4. Opdrachtgever en bijlesdocent komen middels een email met elkaar in contact. Vervolgens kunnen Opdrachtgever en 

bijlesdocent nadere afspraken maken over de invulling van de Opdracht. Ikwilbijles.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 

de inhoud van de tussen Opdrachtgever en bijlesdocent geconcretiseerde Opdracht. 

 

3.5. De overeenkomst is tot stand gekomen na acceptatie van de algemene voorwaarden door Opdrachtgever en de betaling van 

het overeengekomen bedrag middels iDeal en bankoverschrijving. 

 

3.6. Betaling   

Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt Opdrachtgever een betaalverzoek van ikwilbijles.nl. ikwilbijles.nl registreert welke 

betalingen ten behoeve van welke docent worden gedaan. Op basis van de gewerkte uren per bijlesdocent wordt het honorarium 

maandelijks (exclusief 21,5% en exclusief btw) als vergoeding voor ikwilbijles.nl aan de bijlesdocent overgemaakt. Indien de 

bijlesdocent is ingeschreven bij het verloningsbedrijf geschiedt betaling via het verloningsbedrijf, en gelden haar voorwaarden als 

aanvullende voorwaarden. 

 

3.7. De bijlesdocent verplicht zich om op verzoek van Opdrachtgever een vrijblijvend kennismakingsgesprek te houden met 

Opdrachtgever om inhoudelijk de Opdracht te bespreken. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden nooit kosten in rekening 

gebracht door de bijlesdocent.  

 

Exclusiviteit  

3.8 De service-vergoeding die ikwilbijles.nl hanteert is noodzakelijk om het platform en de door ikwilbijles.nl geleverde 

dienstverlening te faciliteren. Het is derhalve niet toegestaan om buiten de Website of ikwilbijles.nl om contact te zoeken met een 

Opdrachtgever en met laatstgenoemde buiten ikwilbijles.nl een Opdracht aan te gaan.  

Indien bijlesdocent contactgegevens van de Opdrachtgever heeft ontvangen via ikwilbijles.nl en er binnen twee jaar werkzaamheden 

worden verricht, is bijlesdocent verplicht een overeenkomst van tussenkomst via ikwilbijles.nl af te sluiten. Het is de bijlesdocent niet 

toegestaan om buiten ikwilbijles.nl om een overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan. Wanneer dit toch gebeurt, is bijlesdocent 

aan ikwilbijles.nl een boete verschuldigd ter hoogte van EUR 1.500 per overtreding en EUR 250 voor iedere dag dat deze 

overtreding duurt. Indien het account van ikwilbijles.nl door ikwilbijles.nl is verwijderd of als bijlesdocent op eigen initiatief zijn/haar 

account van ikwilbijles.nl verwijdert, blijven de bepalingen in dit artikel twee jaar van kracht.  

 

 

 



4 Aansprakelijkheid 

 

ikwilbijles.nl kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor:  

● het niet (of niet correct) doen van de aangifte van inkomstenbelasting door bijlesdocenten; 

● enige belastingschuld (boetes en rentes inbegrepen) van de bijlesdocent ontstaan door gebruikmaking van (de dienstverlening 

van) ikwilbijles.nl;  

● enige schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel of niet correct nakomen van een of  

meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden;  

● enige schade die voortvloeit uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en bijlesdocent;  

● te late dan wel niet betaling van een Opdrachtgever.  

● de aansprakelijkheid van ikwilbijles.nl is in ieder geval beperkt tot maximaal de hoogte van de overeengekomen opdracht. 

 

ikwilbijles.nl adviseert bijlesdocenten bovendien om een zakelijke Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  

 

5 Beëindiging  

 

5.1. Wanneer bijlesdocent zijn registratie wenst te beëindigen, zal ikwilbijles.nl dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. 

Ikwilbijles.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als bijlesdocent door de beëindiging van de registratie één van 

de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet nakomt. Na beëindiging van zijn/haar account heeft ikwilbijles.nl geen enkele 

verplichting meer jegens de bijlesdocent. De bijlesdocent blijft onverkort gebonden aan artikel 3.8 van deze voorwaarden voor een 

periode van 2 (twee) jaar.  

 

5.2. Indien de bijlesdocent zijn/haar registratie wenst te beëindigen, dan dient dit uiterlijk 1 (één) kalendermaand voor beëindiging 

aan ikwilbijles.nl schriftelijk meegedeeld te worden. De opdrachtgever dient ook 1 (één) maand voor beëindiging van de registratie 

door de bijlesdocent van de opzegging in kennis gesteld te worden, om in de gelegenheid gesteld te worden om uit te kijken naar 

een andere bijlesdocent.  

 

5.3. Bij voortijdige beëindiging van de Opdracht door de bijlesdocent, is de bijlesdocent verplicht de service-vergoeding die 

ikwilbijles.nl op deze Opdracht zou verkrijgen te vergoeden. Bijlesdocent geeft middels deze voorwaarden akkoord om dit bedrag 

door automatische incasso te laten incasseren van het door hem opgegeven rekeningnummer. 

 

6 Overeenkomst van tussenkomst  

 

6.1. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 21 maart 2016 onder nummer 9051625886 

beoordeelde overeenkomst van tussenkomst. 

 

6.2. ikwilbijles.nl en bijlesdocent komen een overeenkomst van tussenkomst overeen, voor diensten als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden.  

 

6.3. ikwilbijles.nl is niet betrokken bij de inhoudelijke invulling van de Opdracht als uitgevoerd door de bijlesdocent voor de 

Opdrachtgever, voor wat betreft het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Ikwilbijles.nl is niet aansprakelijk voor de 

kwaliteit van het werk dat bijlesdocent leveren of de kwaliteit van de Opdracht die opdrachtgevers plaatsen. Ikwilbijles.nl is niet 

aansprakelijk of verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever of bijlesdocent in welke vorm dan ook. 

Ikwilbijles.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt of indien Opdrachtgever zich 

hierin niet houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden.  

 

6.4. ikwilbijles.nl brengt bijlesdocent en Opdrachtgever met elkaar in contact, opdat zij middels tussenkomst van ikwilbijles.nl de 

inhoud van de Opdracht nader kunnen afstemmen. . De bijlesdocent beslist zelf of hij/zij de  opdracht voor Opdrachtgever gaat 

vervullen.  

 

6.5. ikwilbijles.nl stelt als service op haar platform een overeenkomst ter beschikking die tussen de bijlesdocent en ikwilbijles.nlkan 

worden gesloten op basis waarvan geen dienstbetrekking bestaat. Die overeenkomst is gebaseerd op een model van de 

Belastingdienst.  

Het is de verantwoordelijkheid van de bijlesdocent om conform die inhoud van die overeenkomst te handelen. Ikwilbijles.nl is nimmer 

aansprakelijk voor de inhoud van de Opdracht die bijlesdocent en Opdrachtgever met elkaar afspreken.  

 

7 Annulering  

Indien bijlesdocent een opdracht voor de aanvang van de Opdracht annuleert, zal op zijn profiel de ‘no-show rate’ worden verhoogd. 

Indien de bijlesdocent niet binnen de gestelde reactietijd op een opdracht reageert, zal ikwilbijles.nl bijlesdocent van het platform 

verwijderen. Om het profiel van de bijlesdocent weer beschikbaar te maken zal een bedrag van EUR 50,00 in rekening gebracht 

worden bij de bijlesdocent.  



 

8 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.  
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