ALGEMENE VOORWAARDEN EDULANCE B.V.
de besloten vennootschap Edulance BV, gevestigd te Hedel aan de Veldweg 26, KVK nummer 75407426.
Begrippen
School: een school in het primair onderwijs, zowel individueel als een stichting met meerdere scholen, dan
wel het bestuur van de school.
Edulance: de besloten vennootschap Edulance B.V.
Bezoeker: de natuurlijke persoon die de Edulance website bezoekt.
Zzp’er: de leraar als zelfstandig ondernemer in het primair onderwijs die gebruik wil maken van de diensten
van Edulance.
Database: de databank van en in beheer door Edulance, waar de Zzp’er en de School na inschrijving bij
Edulance, met elkaar in contact kunnen komen.
Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de Edulance website en/of diensten gebruik maakt
en zich daarvoor heeft ingeschreven.
Overeenkomst: De contractuele relatie tussen Edulance en de School en/of Zzp’er, tot stand gekomen door
middel van een inschrijving bij Edulance en/of het tekenen van de overeenkomst of bevestiging van de
gemaakte afspraken, op grond waarvan hij of zij gebruik mag maken van de dienstverlening van Edulance
en waar deze voorwaarden onderdeel van zijn.
Profiel: Een door Edulance geaccepteerde inschrijving bij Edulance van een School of Zzp’er die wordt
opgenomen in de Database van Edulance.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de website van Edulance, het gebruik van
de Database, en/of het gebruik van een Profiel en/of een Overeenkomst met Edulance is aangegaan
voor het gebruik van de diensten van Edulance.
2.
Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op zowel het gebruik van de website van Edulance als
alle gegevens, informatie en diensten, die via Edulance worden aangeboden. Door het gebruik van de
website van Edulance (waaronder ook wordt verstaan het downloaden en opslaan ervan), aanvaardt
de Gebruiker deze voorwaarden van Edulance.
3.
De voorwaarden zijn te raadplegen, te downloaden en te printen op www.edulance.nl. Het mogelijk
niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 2. Registratie en Overeenkomst
1. Edulance is een dienstverlenende onderneming die de Zzp’er en de School de mogelijkheid biedt met
elkaar in contact te komen, onder andere door middel van de Database die zij faciliteert. Edulance is
geen arbeidsbemiddelaar.
2. De Gebruiker kan zich bij Edulance inschrijven. Edulance beoordeelt deze inschrijving en na
goedkeuring en ondertekening van de Overeenkomst wordt de Gebruiker door Edulance
geregistreerd. Door registratie krijg je een persoonlijk Profiel en ontstaat tussen de Gebruiker en
Edulance een Overeenkomst. Voor het bezoeken van de Edulance website is registratie niet vereist.
Edulance behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren.
3. Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde
gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde
condities, alsmede wijzigingen daarna, direct aan Edulance te melden om het Profiel aan te passen. De
Gebruiker staat er voor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud
zijn en de Gebruiker zal bij inschrijving en tijdens het registratieproces en gedurende de Overeenkomst
op verzoek van Edulance, de gevraagde stukken indienen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot
diploma’s, legitimatiebewijs, CV, uittreksel Kamer van Koophandel, VOG, beschikbaarheid, tarieven en
nadere persoonsgegevens.
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De Zzp’er verklaart dat zich in het verleden geen omstandigheden hebben voorgedaan die van invloed
kunnen zijn op zijn betrouwbaarheid, deskundigheid of integriteit.
De gegevens die verstrekt worden bij registratie worden door Edulance opgeslagen met het doel deze
te gebruiken om te communiceren met de Edulance Gebruiker over het gebruik van de website en de
Database alsmede om de rechten en belangen van Edulance en haar klanten te behartigen en te
beschermen.
De Overeenkomst tussen Edulance en de School komt tot stand door ondertekening van de
Overeenkomst dan wel op het moment dat de School het aanbod van Edulance heeft geaccepteerd.
De duur van de Overeenkomst tussen Edulance en de School wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzegging door een der partijen kan (alleen schriftelijk) plaatsvinden met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden.
Door totstandkoming van een Overeenkomt neemt Edulance een inspanningsverplichting op zich om
de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Edulance heeft geen resultaatsverplichting.
Het contact dat tussen de School en de Zzp’er tot stand komt is niet exclusief in die zin dat de Zzp’er
zich tegelijkertijd kan (laten) introduceren bij een andere School.

Artikel 3. Verhouding School en Zzp’er
1. De School en de Zzp’er sluiten zelf een overeenkomst met elkaar. Edulance is geen contractspartij.
2. De School en de Zzp’er onderhandelen zelf over de voorwaarden van de tussen hen te sluiten
overeenkomst en de Zzp’er factureert rechtstreeks aan de School. De Zzp’er stuurt een kopie van deze
factuur aan Edulance.
3. Edulance geeft geen instructies aan de Zzp’er en staat ook niet in voor de kwaliteit van de door de
Zzp’er verrichte diensten ten behoeve van de School. De Zzp’er is zelf verantwoordelijk voor de te
verlenen diensten en nakoming van de tussen de School en de Zzp’er gesloten overeenkomst.
Edulance is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk. Indien Edulance aansprakelijk wordt gesteld
in verband met werkzaamheden verricht door de Zzp’er, dan vrijwaart de Zzp’er Edulance ter zake.
4. De Zzp’er draagt er zelf zorg voor dat hij voldoende bevoegd en bekwaam is en voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving.
5. Indien een Zzp’er door of als gevolg van de dienstverlening van Edulance aan een School is voorgesteld
en de School gaat met die Zzp’er een arbeidsverhouding aan van welke aard dan ook, buiten de
dienstverlening van Edulance om, voor dezelfde of een andere functie voordat de overeenkomst tot
stand komt als gevolg van de dienstverlening van Edulance, is de School aan Edulance een vergoeding
verschuldigd van € 3.500,- exclusief btw. De School is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de
School in eerste instantie door tussenkomst van Edulance in contact is gekomen met de Zzp’er. Ook
indien de Zzp’er binnen een jaar nadat het contact via Edulance tot stand is gekomen, op wat voor
manier dan ook, rechtstreeks of via derden bij de School solliciteert of indien de School de Zzp’er
binnen een jaar nadat het contact door Edulance tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden
benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende Zzp’er een arbeidsverhouding aangaat, is de
School de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in deze bepaling.
6. Indien een Zzp’er binnen een jaar nadat Edulance de Zzp’er met de School in contact heeft gebracht,
een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, direct of indirect, aangaat met de School is de Zzp’er
aan Edulance een vergoeding verschuldigd van € 1.500,- exclusief BTW.
Artikel 4. Tarieven
1. Registratie bij Edulance ten behoeve van de Database is kosteloos.
2. De School betaalt Edulance een fee per door de Zzp’er voor de School gewerkte uren De door de
School aan Edulance verschuldigde fee wordt berekende over de uren waarop de Zzp’er daadwerkelijk
gewerkt heeft voor de School. Deze fee is wordt tussen Edulance en de School nader schriftelijk
vastgelegd.
3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
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Bij niet of niet tijdige betaling is Edulance gerechtigd aan de School over de openstaande facturen
rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente, of gedeelte van een maand dat
volledige betaling achterwege is gebleven.
Indien de School in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Edulance – alle vorderingen
van Edulance op de School dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft Edulance in dat geval het
recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als
gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Edulance moet maken voor
de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van de School
Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Edulance dient binnen 14 dagen na de
verzending daarvan schriftelijk aan Edulance gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar
of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de School geacht met de hoogte van
de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de School niet van zijn verplichting de factuur te voldoen,
tenzij Edulance dit schriftelijk bevestigt.
Edulance behoudt zich het recht voor om een maal per jaar de tarieven voor de School aan te passen
met een maximum van 10%. Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar
van de Overeenkomst.

Artikel 5. Gebruik website
1.
De Gebruiker verkrijgt door het registreren bij Edulance een uitsluitend niet-exclusief,
nietoverdraagbaar Profiel.
2.
De Gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van
Edulance met betrekking tot de Edulance website.
3.
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in (het uiterlijk van) de Edulance website en/of de
content.
4.
De Gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Database en
Edulance website, eigendom zijn en blijven van Edulance.
5.
De Gebruiker zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard
van Edulance en derden volledig respecteren. Elk gebruik van Edulance merken is slechts toegestaan
na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Edulance.
6.
Het is de Gebruiker verboden:
(a) Edulance merken te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk door Edulance is toegestaan;
(b) een weergave van Edulance merken zodanig op te nemen dat deze misleidend, lasterlijk,
inbreukmakend, of anderszins bezwaarlijk is voor Edulance, naar eigen goeddunken van Edulance, of
op een wijze die suggereert dat de Database van Edulance een eigen database is en/of de inhoud
daarvan te hebben gecreëerd, gesponsord of goedgekeurd;
(c) De Database, de website van Edulance, de content en/of de Edulance merken te gebruiken voor
illegale, ongeoorloofde of anderszins ongepaste doeleinden, of op een wijze die in strijd is met deze
voorwaarden, of in strijd is met geldende wet- en regelgeving, of rechten van derden schendt.
7.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om de website van Edulance en de Database: • op welke wijze dan
ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; • aan te sluiten op een netwerk
waardoor andere apparaten van de Edulance website en/of Database gebruik zouden kunnen maken; •
te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
8.
Het is de Gebruiker niet toegestaan de website van Edulance op een oneigenlijke wijze te gebruiken of
op een wijze die nadelig kan zijn voor Edulance of haar diensten.
9.
Edulance komt het recht toe om het Profiel te blokkeren en/of te verwijderen.
Artikel 6. Geheimhouding
1.
Edulance is verplicht alle vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie
verstaat Edulance: alle informatie waarvan is aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit
de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
a) informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of
bedrijfsinformatie;
b) persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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De Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten die verband houden met zijn/haar gebruik van de
website of de Database alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving in acht te nemen.
Gebruikersgegevens van het Profiel van een Gebruiker mogen niet worden getoond of anderszins
verstrekt aan een andere Gebruiker. Indien een Gebruiker toestemming heeft gegeven om zijn of haar
Profiel te gebruiken in een applicatie en op enig moment deze toestemming weer intrekt, moet je alle
op die Gebruiker betrekking hebbende gebruikersgegevens onmiddellijk verwijderen.
Bij inschrijving bij Edulance geeft de Gebruiker Edulance toestemming om gegevens van de Gebruiker
te verwerken ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening.
De Gebruiker zal zich nimmer negatief uitlaten over Edulance.

Artikel 7. Privacy en cookies
1.
De privacy- en cookieverklaring van Edulance zijn van toepassing op ieder bezoek en gebruik van
websites van Edulance en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. De privacyverklaring staat
op de website van Edulance.
2.
Edulance legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van Edulance vast en
verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare
technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u
teruglezen in de cookieverklaring van Edulance staat op de website van Edulance. 3. Door
totstandkoming van de Overeenkomst met Edulance geeft de School Edulance toestemming om haar
logo, naam en/of beeldmerk te gebruiken voor reclame-, marketing- en overige commerciële
doeleinden.
Artikel 8. Werking website en aansprakelijkheid
1.
De website van Edulance is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Edulance kan echter niet
garanderen dat de website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal
werken. Edulance houdt zich het recht voor de website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te
staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.
2.
Edulance is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Gebruiker of een derde
verrichte levering van en/of diensten, die van de diensten zijn afgeleid.
3.
Edulance is niet aansprakelijk voor bij de Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade doorbedrijfsstagnatie, schade als gevolg
van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, verminking of verlies van data.
4.
De Gebruiker vrijwaart Edulance voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit uit
het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van de diensten.
5.
Edulance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de website ontstaat ten
gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/of enig ander ongewenst
element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan Edulance te wijten
valt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 250.000,- per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenregeling
1.
Op deze voorwaarden en de Overeenkomst met Edulance is Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website of diensten van Edulance of daarmee
samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de
rechtbank te Utrecht.
Artikel 10. Wijziging
1.
Edulance behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodiek te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de website van Edulance of
op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
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