Gebruiksvoorwaarden van Demodelovereenkomst.nl B.V.
Inleiding
Demodelovereenkomst.nl B.V. stelt haar Gebruikers in staat een modelovereenkomst aan te maken
overeenkomstig de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, ten behoeve van de inhuur van een
opdrachtnemer. Demodelovereenkomst.nl heeft daarbij een faciliterende rol.
Voor het gebruik van de website/webapplicatie/platform/portal www.demodelovereenkomst.nl gelden
de volgende gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van de website www.demodelovereenkomst.nl
verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze bij toepassing
van Demodelovereenkomst.nl B.V. te aanvaarden.
Artikel 1. Begrippen tussen partijen
A. Demodelovereenkomst.nl B.V.
Is gevestigd te Utrecht, Neude 2 bis te Utrecht, Postbus 513, 3440 AM Woerden en is ingeschreven in
het Handelsregister onder nummer 65797299, hierna te noemen: Demodelovereenkomst.nl.
B. Gebruiker (s)
De persoon, natuurlijk persoon, rechtspersoon, aanbestedende dienst, ondernemer of vennootschap
die de dienstverlening van demodelovereenkomst.nl afneemt en een ieder die met een gebruikersnaam
(e-mailadres) en wachtwoord gebruik maakt van Demodelovereenkomst.nl (de persoon, natuurlijk
persoon, rechtspersoon, aanbestedende dienst, ondernemer of vennootschap), hierna te noemen
Gebruiker.
Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden
2.1
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van
Demodelovereenkomst.nl.
2.2
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk
afgewezen. Andere of afwijkende gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door
Demodelovereenkomst.nl zijn aanvaard.
2.3
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Gebruiker en
Demodelovereenkomst.nl treden dan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4
Demodelovereenkomst.nl heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen
treden in werking vanaf het moment van schriftelijke of digitale bekendmaking of op een zodanige
datum als genoemd in de bekendmaking.
2.5
Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de gewijzigde
gebruiksvoorwaarden en deze te accepteren. Indien Gebruiker te kennen geeft de gewijzigde
gebruiksvoorwaarden niet te willen accepteren, hebben Demodelovereenkomst.nl en Gebruiker het
recht de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 3. Totstandkoming, verstrekking en acceptatie
3.1
Wanneer Demodelovereenkomst.nl een dienst aanbiedt door middel van een offerte dan is deze
vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Na acceptatie van de schriftelijke offerte ontstaat een
overeenkomst met Demodelovereenkomst.nl waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
3.2
Een aan Demodelovereenkomst.nl gericht verzoek of verstrekte opdracht wordt vastgelegd in
een schriftelijke overeenkomst en bevat het gebruiksdoel waarvoor de dienst wordt verricht.
3.3
Het verrichten van diensten geschiedt op de wijze zoals overeengekomen met Gebruiker.
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3.4
Alle door Demodelovereenkomst.nl genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij de opdrachtverstrekking aan Demodelovereenkomst.nl
bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht genomen. De (levering)termijnen zijn geen fatale
termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt
Demodelovereenkomst.nl niet in verzuim. Demodelovereenkomst.nl zal, bij afwijking van de genoemde
(levering)termijnen, overleg plegen met Gebruiker.
Artikel 4. Diensten
4.1
Op Demodelovereenkomst.nl rust voor de overeengekomen dienstverlening
een inspanningsverplichting. Demodelovereenkomst.nl zal de dienstverlening naar zijn beste kennis en
ervaring uitvoeren. Demodelovereenkomst.nl kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde
resultaat.
4.2
Demodelovereenkomst.nl is gehouden om alle gegevens van Gebruiker vertrouwelijk te houden,
voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan Demodelovereenkomst.nl zijn bekend gemaakt, tenzij
wettelijke voorschriften Demodelovereenkomst.nl tot informatieverstrekking verplichten.
4.3
Bij de overeengekomen dienstverlening gebruikt Demodelovereenkomst.nl, naast zijn eigen
gegevens, ook gegevens van derden voor het beoogde resultaat. De verschillende gegevenssets
kunnen variëren in betrouwbaarheid.
4.4 Zonder toestemming van Demodelovereenkomst.nl mag de uitkomst van de overeengekomen
dienstverlening niet door Gebruiker voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze is
opgesteld.
4.5
Demodelovereenkomst.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de dienstverlening
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij géén vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden buiten het Demodelovereenkomst.nl wordt gebracht.
Artikel 5. Tarieven en betaling
5.1
Betaling van hetgeen Gebruiker aan Demodelovereenkomst.nl verschuldigd is, dient te
geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door betaling via iDEAL of indien schriftelijk
overeengekomen door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door
Demodelovereenkomst.nl aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen. Voor zover
geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk
binnen veertien dagen na de factuurdatum.
5.2
Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per
maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten,
gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Demodelovereenkomst.nl dient te maken ter incasso
van hetgeen Gebruiker ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Gebruiker. Bovendien is
Demodelovereenkomst.nl bevoegd alle werkzaamheden voor Gebruiker, waaronder het verstrekken van
informatie aan Gebruiker, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen. Indien
Demodelovereenkomst.nl als gevolg van voormelde opschorting extra kosten moet maken om op een
later tijdstip de opdracht alsnog uit te voeren, komen die extra kosten voor rekening van Gebruiker.
5.3
Door Demodelovereenkomst.nl berekende tarieven zijn steeds in euro's en hierover wordt
geldende omzetbelasting (BTW) geheven.
5.4
Door Gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt Gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5
In bijzondere gevallen kan worden verlangd dat, voorafgaand ten genoegen van het
Demodelovereenkomst.nl, zekerheid wordt gesteld voor de betaling.
Artikel 6. Gebruiksrecht
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6.1
Demodelovereenkomst.nl verleent aan Gebruiker een niet exclusief en een niet overdraagbaar
gebruiksrecht met betrekking tot de verstrekte producten.
6.2
De verstrekte producten mogen worden gebruikt en verwerkt voor het doel zoals vastgesteld in
de met Gebruiker gesloten overeenkomst. Indien overeengekomen is dat Gebruiker het product
ongewijzigd doorlevert of –verkoopt aan derden, zullen expliciete voorwaarden daarvoor gelden.
6.3
Door Demodelovereenkomst.nl verstrekte persoonsgegevens mogen door Gebruiker niet worden
gebruikt in afgeleide producten of diensten die een commercieel (op winst gericht) oogmerk hebben.
6.4
Demodelovereenkomst.nl kan Gebruiker verplichten bij publicatie van een (gedeelte van een)
product een bronvermelding, inclusief datum/jaartal, op te nemen.
6.5
Gebruiker mag het product verveelvoudigen voor gebruik binnen de eigen applicatie en ten
behoeve van back-up en beveiligingsdoeleinden.
6.6
Gebruiker mag zich zonder schriftelijke toestemming van Demodelovereenkomst.nl niet
voordoen als intermediair van Demodelovereenkomst.nl, dan wel de schijn wekken dat hij voor of
namens het Demodelovereenkomst.nl handelt waardoor verwarring bij Gebruikers kan ontstaan,
bijvoorbeeld door overname van (onderdelen van) de door het Demodelovereenkomst.nl gevoerde
huisstijl.
Artikel 7. Privacy, persoonsgegevens en Wet bescherming persoonsgegeven/Wbp
7.1
Privacyverklaring: Demodelovereenkomst.nl respecteert de privacy en verklaart de
persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen conform de eisen Wet bescherming persoonsgegevens.
Respect voor de privacy van Gebruikers is voor Demodelovereenkomst.nl het uitgangspunt bij al haar
activiteiten. Demodelovereenkomst.nl zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.
7.2
Bescherming persoonsgegevens. Demodelovereenkomst.nl respecteert en beschermt de
persoonsgegevens van Gebruiker. Demodelovereenkomst.nl zal de gebruikte persoonsgegevens niet
voor commerciële doeleinden gebruiken.
7.3
Wet bescherming persoonsgegevens. Op 1 september 2001 is de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor onze omgang met
persoonsgegevens van de zzp’er. Demodelovereenkomst.nl is gebonden aan de Wbp.
7.4
Persoonsgegevens. Demodelovereenkomst.nl gebruikt de verstrekte persoonsgegevens om
Gebruikers in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen conform de Wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties.
7.5
Wet Bescherming persoonsgegevens/Wbp artikel 1 sub e –bewerker van persoonsgegevens:
degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen - is van toepassing op de dienstverlening van
Demodelovereenkomst.nl. De toelichting op deze wettekst luidt: De bewerker verwerkt gegevens ten
behoeve van de verantwoordelijke, dat wil zeggen overeenkomstig diens instructies en onder diens
(uitdrukkelijke) verantwoordelijkheid.(II, nr. 3, blz. 61). Bepalend voor de afbakening van het begrip is
de relatie met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de mate van zeggenschap
waarmee de verwerking van persoonsgegevens gepaard gaat. (II, nr. 3, blz. 61). De bewerker is
allereerst een buiten de organisatie van de verantwoordelijke staande persoon of instelling. Het zal
veelal gaan om een persoon of instelling die niet in een hiërarchische relatie tot de verantwoordelijke
staat. Daar waar een hiërarchische relatie bestaat met de verantwoordelijke moet worden gesproken
van (intern) beheer. De verantwoordelijke die gegevens te zijner behoeve buiten zijn rechtstreeks
gezag verwerkt wil hebben is op grond van artikel 14, tweede lid, verplicht een overeenkomst met de
bewerker aan te gaan.(II, nr. 3, blz. 61). Voor de afgrenzing van het begrip «bewerker» ten opzichte
van het begrip «verantwoordelijke» is de inhoud van de overeenkomst die de bewerker sluit met de
verantwoordelijke van belang. Daarnaast is echter ook van belang hoe zich het één en ander
vervolgens in de praktijk feitelijk ontwikkelt.(II, nr. 3, blz. 62). Daarnaast beperkt de bewerker zich tot
het verwerken van persoonsgegevens zonder zeggenschap te hebben over het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens. Hij neemt geen beslissingen over het gebruik van de
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gegevens, de verstrekking aan derden en andere ontvangers, de duur van de opslag van de gegevens
enz. Zou hij immers deze zeggenschap wel verwerven dan dient hij als verantwoordelijke te worden
aangemerkt. (II, nr. 3, blz. 61/62). Dienstverlening door bewerker. Het bewerkersbegrip is in principe
van toepassing op verschillende vormen van dienstverlening. Uitgangspunt is daarbij dat de
dienstverlening betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens.
7.6
Demodelovereenkomst.nl bewaart de van toepassing zijnde vragen en antwoorden met
betrekking tot de gedownloade modelovereenkomst, evenals de gedownloade modelovereenkomst voor
een periode van 10 jaar.
7.7
Verwerking van persoonsgegevens door Gebruiker dient verenigbaar te zijn met deze
doeleinden en anderszins rechtmatig te zijn.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1
Het uitvoeren van de opdracht door Demodelovereenkomst.nl omvat nimmer enige overdracht
van intellectuele eigendomsrechten die bij Demodelovereenkomst.nl berusten. Alle intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren
uitsluitend toe aan Demodelovereenkomst.nl.
8.2
Vermeldingen van de intellectuele eigendomsrechten en van de naam, handelsnaam
‘Demodelovereenkomst.nl’ of (beeld)merk(en) van Demodelovereenkomst.nl mogen zonder
voorafgaande toestemming van het Demodelovereenkomst.nl niet worden gebruikt op welke wijze dan
ook.
8.3
Demodelovereenkomst.nl vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden ter zake van
gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht, waaronder begrepen intellectuele eigendom, mits Gebruiker
Demodelovereenkomst.nl onverwijld op de hoogte stelt van enige aanspraak ter zake, en zich verder
van welke actie dan ook jegens die derde onthoudt. De vrijwaring is niet van toepassing indien de
gestelde inbreuk is ontstaan door een door Gebruiker aangebrachte wijziging of toevoeging.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1
Demodelovereenkomst.nl staat ervoor in dat de modelovereenkomsten in overeenstemming zijn
met (de toepasselijke regelgeving waaronder) de Wet DBA. Demodelovereenkomst.nl staat niet in voor
de correcte toepassing van de vragenlijsten door de Gebruiker. Evenmin staat
Demodelovereenkomst.nl in voor het verkrijgen van de goedkeuring van de Belastingdienst voor zover
de modelovereenkomsten specifiek door de Gebruiker zijn gebruikt.
9.2
Demodelovereenkomst.nl is jegens Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor schade die het
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden
voortvloeiend uit de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Demodelovereenkomst.nl uit hoofde van
de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar voor het
betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om wat voor reden dan ook de
aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
Demodelovereenkomst.nl beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de betreffende
werkzaamheden in rekening gebrachte vergoeding.
In geen geval zal de totale schadevergoeding op grond van dit artikel meer bedragen dan € 500,00 per
gebeurtenis.
9.3
In geen geval is Demodelovereenkomst.nl aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig, of niet deugdelijk presteren door Demodelovereenkomst.nl.
9.4
a)

b)

Demodelovereenkomst.nl is niet gehouden schade te vergoeden:
die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit
de overeenkomst zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van
Demodelovereenkomst.nl bij de uitvoering van de overeenkomst is betrokken en Gebruiker
aantoont dat Demodelovereenkomst.nl bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft
gehandeld;
die het gevolg is van het feit dat een Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Demodelovereenkomst.nl zonder meer
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c)
d)

e)

duidelijk had kunnen zijn en Demodelovereenkomst.nl heeft nagelaten Gebruiker van die
onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van
informatie per post of anderszins tussen Demodelovereenkomst.nl en Gebruiker of tussen een
van hen en derden;
die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie
betreffende Gebruiker, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten, het
onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het
binnendringen in computersystemen;
die niet schriftelijk is gemeld binnen zestig dagen nadat Gebruiker het ontstaan van schade en/
of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen
ontdekken, en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen één jaar nadat
het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt heeft plaatsgevonden.

9.5
Op het in de leden 9.2, 9.3 en 9.4 bepaalde kan Demodelovereenkomst.nl zich jegens Gebruiker
ook beroepen, indien Gebruiker een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is
overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis
waarvoor Demodelovereenkomst.nl rechtens aansprakelijk is.
9.9
Gebruiker vrijwaart Demodelovereenkomst.nl tegen alle aanspraken van derden, direct of
indirect verband houdende met de werkzaamheden van Demodelovereenkomst.nl verband houdend
met de uitvoering overeenkomst. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die
vorderingen. Voorts vrijwaart Gebruiker Demodelovereenkomst.nl voor vorderingen van derden wegens
schade die is veroorzaakt doordat Gebruiker dan wel de derde aan Demodelovereenkomst.nl geen,
onvoldoende of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft verstrekt.
9.7
De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden
niet indien Demodelovereenkomst.nl ter zake van het ontstaan van de schade opzet of grove schuld
valt te verwijten.
Artikel 10. Opschorting en beëindiging
10.1 Demodelovereenkomst.nl is gerechtigd de overeenkomst cq. het gebruiksrecht van Gebruiker
met betrekking tot een product met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, indien
Gebruiker in strijd handelt met de overeenkomst of de onderhavige voorwaarden.
Demodelovereenkomst.nl stelt Gebruiker hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, in kennis.
10.2 Gebruiker zal direct na opschorting en beëindiging van het gebruiksrecht het gebruik staken en
bij beëindiging alle geïnstalleerde versies van het product van zijn systemen verwijderen en
verveelvoudigingen vernietigen.
10.3 Demodelovereenkomst.nl is gerechtigd zonder aanmaning of ingebrekestelling de overeenkomst
cq. het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker surseance van betaling
aanvraagt of hem surseance van betaling wordt verleend, Gebruiker zijn faillissement of een
schuldsaneringsregeling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de
schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of de onderneming van Gebruiker wordt geliquideerd. De
voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11. Voorkoming van fraude
11.1 Bij vermoeden van onregelmatigheden kan de dienstverlening door of namens
Demodelovereenkomst.nl worden opgeschort totdat dit vermoeden zijn grond heeft verloren.
Modelovereenkomst.nl is in dat geval gehouden Gebruiker op de hoogte te stellen van de reden van de
opschorting.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Partijen zijn in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van zijn of haar verplichtingen
die voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst. De partij die zich op overmacht beroept,
dient dit zo spoedig als mogelijk aan de andere partij mede te delen. Onder overmacht wordt in ieder
geval begrepen: epidemieën waardoor een substantieel deel van het personeel van een der partijen
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niet meer in staat is werkzaamheden te verrichten of algehele stroomstoringen en/of storingen in
kabel- of internetverbindingen van een publieke aanbieder.
12.2 Indien de overmacht(situatie) langer duurt dan dertig dagen na de mededeling als bedoeld in
het eerste lid, dan kan de meest gerede partij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.
12.3 Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die
ontstaat of ontstaan is als gevolg van die overmachtssituatie en/of de ontbinding van de
overeenkomst.
Artikel 13. Overig
13.1 Rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst,
kunnen uitsluitend met toestemming van Demodelovereenkomst.nl worden overgedragen aan of
overgaan op een derde.
13.2. Op deze Gebruiksvoorwaarden met Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
13.3 Geschillen die voortvloeien uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst of daarmee verband
houden, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland.
Als u vragen heeft over de Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:
Demodelovereenkomst.nl B.V.
Bezoekadres: Neude 2 bis, Utrecht
Postbus 513, 3440 AM WOERDEN
info@demodelovereenkomst.nl
www.demodelovereenkomst.nl

Utrecht, 1 augustus 2016
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