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1. Algemeen 

1.1 Deze website is eigendom van ikwilbijles.nl, gevestigd te (9531 MN) Borger aan De Deel 20, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56066104.  

1.2 Deze website is aan jou beschikbaar gesteld voor informatieve en commerciële doeleinden. Door toegang tot en het 

gebruik van deze website, ga je akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden en onze Privacyverklaring, waarvan het 

Cookiebeleid deel uit maakt. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruikersvoorwaarden en ons Privacybeleid, 

verzoeken wij je om de website niet te bezoeken of te gebruiken. 

1.3 Wanneer je gebruik wenst te maken van onze betaalde diensten, ben je gebonden aan de algemene voorwaarden ten 

aanzien van die betaalde diensten, welke alsdan expliciet ter beschikking zullen worden gesteld bij het aanmaken van 

een profiel. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor jou als gebruiker van de website ikwilbijles.nl. Door gebruik van de website 

geef je aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden. 

2.2 Deze Gebruikersvoorwaarden gelden onder meer maar niet uitsluitend wanneer je de website bezoekt, je een dienst 

afneemt op de website of wanneer je reviews, klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen op de 

website plaatst.  

 

3. Aanmelding en registratie 

3.1 Bij aanmelding als lid (gebruiker) van ikwilbijles.nl ontvang je een e-mail met instructies hoe je een strikt persoonlijke 

inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het ledengedeelte van onze website. Je moet je 

inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. Je mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen. 

De gebruiker garandeert dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is aansprakelijk voor schade als 

dat wel gebeurt. 

3.2 Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan 

onmiddellijk op de hoogte stellen. Dit kan via de volgende kanalen: 

 

telefoonnummer: 06-8344 6634 

e-mailadres: info@ikwilbijles.nl 

postadres: De Deel 20, 9531 MN Borger 

 

Het profiel zal dan (tijdelijk) offline worden gehaald en wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 

werkdagen, nieuwe inloggegevens toesturen. 

 

4. Gedragsregels 

4.1 Je mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Een bijdrage van een gebruiker geeft uitsluitend de 

mening van deze gebruiker weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van ikwilbijles.nl. 

4.2 ikwilbijles.nl beheert de website. Wij kunnen bijdragen van gebruikers op naleving van deze Gebruikersvoorwaarden 

controleren. Wij controleren, al naar gelang de inhoud van de bijdrage; steekproefsgewijs na plaatsing doch voor 

openbaarmaking, en/of achteraf op basis van klachten. 

4.3 Je mag op de website geen strafbare en/of onrechtmatige activiteiten ontplooien of daartoe aanzetten. Niet toegestaan 

zijn tevens: 

• discriminerende of beledigende commentaren; 

• onwelvoeglijk taalgebruik; 

• het gebruik van een andere taal dan het Nederlands; 

• het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een derde; 

• onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers; 

• gedrag dat de ongestoorde beleving van het gebruikersgedeelte door anderen hindert; 

• het zich voordoen als een andere persoon; 

• het plaatsen van commerciële boodschappen; 

• onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe. 

4.4 Je mag geen teksten op de website plaatsen die zijn gekopieerd uit andere bronnen, zoals website, kranten, tijdschriften 

en boeken. ikwilbijles.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd 

zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Wij kunnen gebruikers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden, 

uitsluiten van verder gebruik van de website. 

4.5 Je gaat discreet om met de gegevens van andere gebruikers. Het is verboden, deze gegevens te gebruiken voor 

commerciële doeleinden of aan derden te geven. 

 

5. Hergebruik van bijdragen 

5.1 Zonder onze voorafgaande toestemming mag je geen bijdragen van de website kopiëren, bewerken of publiceren, of 

samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de website publiceren.  

5.2 Door gebruik te maken van de website geef je ons toestemming om jouw bijdrage te gebruiken in onze uitingen c.q. 

publicaties, met uitzondering van uitingen c.q. publicaties voor promotionele doeleinden, tenzij hiervoor expliciet 

toestemming is gegeven door de gebruiker.  
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6. Uitvoering van contact tussen bijlesdocent en opdrachtgever 

6.1 ikwilbijles.nl is een website waarop een opdrachtgever op zoek kan naar bijlesgerelateerde diensten, en waarop een 

bijlesdocent zijn of haar bijlesgerelateerde diensten kan aanbieden. Gebruikers doen dit door middel van het registreren 

van een profiel, waarmee zij de mogelijkheid hebben te vragen om bijlesdiensten dan wel op aangeboden bijlesdiensten 

te reageren. Vervolgens kunnen concrete inhoudelijke afspraken over de invulling van de werkzaamheden worden 

gemaakt tussen de bijlesdocent en de opdrachtgever, buiten ikwilbijles.nl om. 

6.2 De opdrachtgever sluit een overeenkomst van opdracht met ikwilbijles.nl door het akkoord gaan met de Algemene 

voorwaarden opdrachtgevers. Ikwilbijles.nl treedt op als intermediair door middel van een overeenkomst van tussenkomst 

met de bijlesdocent. De bijlesdocent en opdrachtgever maken zelf afspraken over de dienstverlening. Ikwilbijles.nl en de 

beheerders van de website zijn hier niet bij betrokken en dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de afspraken 

die de bijlesdocent en de opdrachtgever onderling met elkaar maken. 

6.3 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. 

6.4 De opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat bij het sluiten van een bijlesovereenkomst hij/zij een overeenkomst 

aangaat met ikwilbijles.nl en niet met de bijlesdocent. Ikwilbijles.nl treedt op als intermediair en biedt hiervoor haar 

diensten aan. De bijlesdocent mag te allen tijde bijlesaanvragen afwijzen. 

6.4 Nadat de bijlesdocent en opdrachtgever contactgegevens uitgewisseld hebben, zal het contact gelegd worden buiten 

ikwilbijles.nl om. ikwilbijles.nl zal hier niet bij betrokken zijn. ikwilbijles.nl biedt in deze contractuele constructie slechts het 

platform waarop het contact tussen de bijlesdocent en opdrachtgever tot stand kan komen. ikwilbijles.nl is dan ook niet 

aansprakelijk voor de aard van het contact tussen beiden. 

6.5 ikwilbijles.nl haar primaire en enige zorg is die voor de website ikwilbijles.nl en dat deze gevrijwaard blijft van niet gewenste 

of ongepaste communicatie. 

6.6 De opdrachtgever sluit een overeenkomst van opdracht met ikwilbijles.nl door het aanvaarden van de Algemene 

voorwaarden opdrachtgevers, zijnde bij het aanmaken van een profiel. De bijlesdocent sluit een overeenkomst van 

tussenkomst met ikwilbijles.nl. Deze overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van betaling. 

Voorafgaand betaling worden de details van de opdracht door opdrachtgever en bijlesdocent nader ingevuld, waarna de 

bijlesovereenkomst door middel van betaling tot stand komt. De voorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde 

overeenkomsten zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden opdrachtgevers en Algemene voorwaarden bijlesdocent 

en zijn terug te vinden op deze website. 

6.7 ikwilbijles.nl neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor te late dan wel niet betaling van de opdrachtgever.  

Risico van niet-betaling komt voor de bijlesdocent, welke ikwilbijles.nl in ieder geval zal helpen de Opdrachtgever te 

bewegen tot betaling over te gaan, alsook de verdere redelijke medewerking verlenen als nodig voor eventuele 

incassering. Eventuele kosten verrekent ikwilbijles.nl waar mogelijk met de Opdrachtgever, waar zij dit in de overige 

gevallen zal verrekenen met de vergoeding van de bijlesdocent. 

6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de volledige betaling van de afgenomen dienst. 

 

7.  Betalingen 

7.1.  Om jouw betalingen voor betaalde diensten mogelijk te maken, kan ikwilbijles.nl gebruik maken van betaaloplossingen 

van derde partijen. Om de betaalde diensten te kunnen afnemen, moet je akkoord gaan met de toepasselijke voorwaarden 

van deze derde partijen. 

 

8. Aansprakelijkheid 

8.1 Je bent zelf aansprakelijk voor alle gevolgen van jouw activiteiten op de website en voor onbevoegd gebruik, misbruik of 

onjuist gebruik van jouw inloggegevens. 

8.2 Door gebruik van de website aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van ikwilbijles.nl, als ikwilbijles.nl schade 

lijdt doordat jij je niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden. 

8.3 ikwilbijles.nl biedt informatie en betaalde diensten aan via de website maar is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid van de website. ikwilbijles.nl geeft geen garantie voor de beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen 

enkele aansprakelijkheid. Het gebruiken van informatie op de website is geheel voor jouw eigen rekening en risico.  

8.4 ikwilbijles.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden op de website of schade die voortvloeit uit het gebruiken en/of 

verwerken van informatie op de website die onjuist is. ikwilbijles.nl benadrukt dan ook dat verwijzingen naar andere 

websites alsook het opvolgen van adviezen van andere gebruikers voor eigen risico is en hier voorzichtig mee om dient 

te worden gegaan. 

 

9. Beeindiging van de registratie 

9.1 Wanneer de gebruiker zijn registratie wenst te beëindigen kan dit worden gedaan via een e-mail naar info@ikwilbijles.nl. 

ikwilbijles.nl zal dit verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. ikwilbijles.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 

ontstaat als de gebruiker door de beeindiging van de registratie een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden 

niet nakomt. Na beeindiging van zijn/haar account heeft ikwilbijles.nl geen enkele verplichting meer jegens de gebruiker.  
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10. Klachten 

10.1 Klachten kun je kenbaar maken via e-mail of post. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de 

bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet je contactgegevens te 

vermelden.  

10.2 ikwilbijles.nl neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling welke zo spoedig mogelijk zal worden afgehandeld. 

 

11. Privacy 

11.1  De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring. 

Daarin staat ook ons cookiebeleid. Deze kunt u vinden op <https://www.ikwilbijles.nl/privacyreglement-en-

cookieverklaring/>. 

 

12. Toepasselijk recht 

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Gebruikersvoorwaarden van 

toepassing zijn onder Nederlands recht.  Geschillen uit hoofde van de deze algemene voorwaarden zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.  

12.2 Indien enige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige 

bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden onverlet. 

 

13. Wijzigingen 

13.1 ikwilbijles.nl heeft het recht om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te veranderen en/of aan te vullen. 

13.2 Ikwilbijles.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van de website te veranderen, te 

verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde 

omstandigheden mogelijk maken. 

 

 


