Artikel 1: Omschrijving en gebruik van de website:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

De website http://www.academievirtueelprofessionals.nl inclusief de sub pagina’s van deze
website (hierna te noemen: de Website) bestaat onder andere uit een informatief deel met
informatie voor Virtueel Professionals en informatie over workshops en programma’s van de
Academie voor Virtueel Professionals (hierna te noemen: AVP) en informatie afkomstig van
derden. Tevens bevat de Website profielen met gegevens van virtueel professionals die een
lidmaatschap hebben afgesloten bij AVP (hierna te noemen: de VP) en oproepen door potentiële
opdrachtgevers voor een virtueel professional (hierna te noemen: de Opdrachtgever). De VP’s en
Opdrachtgevers gezamenlijk worden in dit document aangemerkt als de Gebruiker(s).
De Gebruiker staat er jegens AVP voor in dat zij zich zal onthouden van gedragingen in strijd met
deze algemene voorwaarden en met Nederlandse wet- en regelgeving.
De Gebruiker staat jegens AVP ervoor in dat zij de Website of onderdelen daarvan of de
informatie daarop uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor deze is bestemd.
De Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die AVP of andere gebruikers mogelijkerwijs
schade kan toebrengen, zoals het hinderen van andere Gebruikers van de Website en van de
werking van de Website.
Onder hinderen wordt mede begrepen:
 Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers;
 Het plaatsen van foto’s of afbeeldingen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 Het ongevraagd verzenden van e-mails naar andere Gebruikers die geen verband houden met
het kenbaar maken van interesse in een profiel van een VP of met het reageren op oproepen
van Opdrachtgevers;
 Het plaatsen van reclame-uitingen, politieke uitlatingen, of van bedreigende, discriminatoire,
aanstootgevende, of kwetsende uitlatingen.
AVP is gerechtigd tot onmiddellijke uitsluiting en verwijdering van een Gebruiker als AVP meent
dat er sprake is van een gedraging van deze Gebruiker in strijd met een of meer bepalingen uit
de algemene voorwaarden. AVP is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd en dit leidt niet
tot enige terugbetaling van lidmaatschapsgeld.
Op de Website kunnen links worden aangebracht naar websites van derden. AVP is niet
verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van die websites.

Artikel 2 Website
1.

2.

AVP spant zich in om de Gebruiker ononderbroken toegang tot de Website te verschaffen. AVP
kan (onderdelen van) de Website zonder voorafgaande aankondiging tijdelijk buiten gebruik
stellen, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
AVP is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Website, in de informatie en in de
gegevens (waaronder die van Gebruikers) zonder dat zij dit vooraf kenbaar maakt.

Artikel 3 Plaatsing en gebruik van gegevens op de Website
1.
2.

3.

Uitsluitend de Gebruikers die van AVP toegang tot de Website hebben verkregen, kunnen
gegevens en/of oproepen op de Website (laten) plaatsen.
De door AVP aan de Gebruiker verstrekte toegang tot de Website is strikt persoonlijk en dient
zorgvuldig te worden bewaard. Deze toegang dient niet aan derden of aan andere Gebruikers te
worden verstrekt.
De Gebruiker is gerechtigd om gegevens te (laten) plaatsen op de Website op een door AVP aan
te geven wijze. De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en
verplicht zich om deze gegevens te actualiseren.
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4.
5.

AVP is niet verplicht om de geplaatste informatie en gegevens te controleren of te actualiseren of
anderszins aan te passen.
De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om op vertrouwelijke basis de gegevens van de Website
voor interne doeleinden voor diens eigen bedrijf te gebruiken. Het is de Gebruiker niet toegestaan
om de gegevens van de Website op te nemen in een database of in een adressenbestand of enig
ander bestand van de Gebruiker. Het is de Gebruiker tevens niet toegestaan om de (gegevens
van de) Website op enigerlei wijze over te nemen, te reproduceren, te exploiteren, te openbaren
of er andere handelingen mee te verrichten, al dan niet tegen betaling.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
1.
2.
3.

4.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de door AVP verstrekte
materialen en documenten berusten bij AVP, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens van de Gebruiker,
berusten bij de Gebruiker.
Door het (laten) plaatsen van gegevens, profielen en oproepen op de Website door een
Gebruiker, verleent deze Gebruiker AVP het recht deze te openbaren op de Website en hiermee
om te gaan zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.
Tevens geeft de Gebruiker andere Gebruikers toestemming om diens gegevens, profielen en
oproepen op de Website te raadplegen uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik in diens bedrijf.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.
5.

AVP kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor de informatie en gegevens
die op de Website staan gepubliceerd. Indien een Gebruiker zich wenst te baseren op deze
gegevens, dient hij aanvullend onderzoek uit te voeren.
Het gebruik van de Website is voor eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker kan AVP niet
verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele schade van de Gebruiker, verband
houdend met het gebruik of de inhoud van de Website of als de Gebruiker geen toegang tot de
Website kan krijgen.
De Gebruiker vrijwaart AVP tegen aanspraken van derden dat de door de Gebruiker geplaatste
informatie en gegevens inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of
anderszins onrechtmatig is jegens derden alsmede tegen aanspraken van derden samenhangend
met het gebruik van de Website door de Gebruiker. De vrijwaring omvat eveneens eventuele
proceskosten van AVP.
Indien een Gebruiker handelt in strijd met diens verplichtingen uit hoofde van deze algemene
voorwaarden, zal deze de schade die AVP lijdt als gevolg hiervan, vergoeden.
Indien er tussen een VP en een Opdrachtgever een overeenkomst van opdracht tot stand komt
als gevolg van het invullen van een profiel door een VP en/of door het plaatsen van een oproep
door een Opdrachtgever op de Website, is AVP geen partij bij deze overeenkomst van opdracht.
AVP kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst van
opdracht.

Artikel 6 Overige bepalingen
1.
2.

3.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de Website of samenhangend met de
algemene voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar AVP is gevestigd.
De Gebruiker geeft toestemming aan AVP om diens naam- en adresgegevens op te nemen in een
klantenbestand om de Gebruiker te informeren over de (overige) diensten en producten van AVP.
AVP staakt deze informatieverstrekking nadat de Gebruiker schriftelijk heeft aangegeven daar
geen prijs op te stellen.
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