Algemene voorwaarden.
Lees deze zorgvuldig door zodat u uw rechten en verplichtingen kent.
Artikel 1 Algemeen
Vind Je Gastouder is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. De meest actuele voorwaarden zullen op de website te vinden zijn. Indien u de dienst
blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze, accepteert u daarmee de gewijzigde
en/of aangevulde onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde
voorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en uw profiel te
verwijderen.
Artikel 2 Doel
Het bieden van de mogelijkheid om gastouders een digitaal visite kaartje af laten geven die
ouders en andere website bezoekers kunnen zien. Het doel is het via de website bij elkaar
brengen van ouders en gastouders die de wens hebben voor hun kind(eren) een opvang bij
een professioneel gastouder te realiseren.
Artikel 3 Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid
Om gebruik te kunnen maken van, dient een gastouder een profiel aan te maken op de
manier zoals beschreven op de website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een profiel op
naam van een ander aan te maken. Tijdens de update van uw registratie dient u een unieke
code op te geven, waarmee toegang kan worden verkregen tot uw profiel.
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw inloggegevens. Het is niet
toegestaan uw inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het
gebruik dat via uw inloggegevens van de dienst wordt gemaakt. Vind je Gastouder mag
ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw inloggegevens.
Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van
onbevoegden, moet u Vind Je Gastouder daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw
eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen
van uw inloggegevens. Vind Je gastouder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of dienst door derden.
Vind Je Gastouder is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en
zonder enigerlei uw profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te
verwijderen.
Vind Je Gastouder is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige
schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of
(tussentijds) uitvallen van de website en/of de dienst.
Vind Je Gastouder geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de
kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de website en de dienst,
tenzij anders is bepaald in deze voorwaarden.
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en

deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te
kunnen maken van de dienst.
Artikel 4 Gebruik van de dienst

Vind Je Gastouder heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de content. Vind Je
Gastouder is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de dienst is slechts het bij elkaar
brengen van aanbod en vraag op het gebied van gastouderopvang. Vind Je gastouder voert
geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van gastouders. Vind Je
Gastouder accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en
eigenschappen van de gastouder en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit
uit beschikbare gastouders en vraagouders.
U dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en (financiële) afspraken te
maken op basis van uw eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing om de zorg van
uw kind(eren) aan een bepaalde gastouder toe te vertrouwen, dan wel om een opdracht van
een vraagouder te aanvaarden, ligt volledig bij uzelf. Vind Je Gastouder heeft nadrukkelijk
geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de dienst tussen de gastouder en
vraagouder wordt gemaakt, noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit
dit contact voortvloeien. Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over Vind Je
Gastouder, kunt u dit melden door middel van een e-mail aan info@vindjegastouder.nl.
Een ieder is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met
behulp van de website en/of dienst verricht worden.
Artikel 5 Content
U erkent en stemt ermee in dat de profielen en/of andere content die u ter beschikking stelt
via de dienst, gebruikt kunnen worden door gebruikers. U erkent dat Vind Je Gastouder geen
invloed heeft op de naleving van deze voorwaarden door anderen.
Het is niet toegestaan content te plaatsen:
- die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins
kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van Vind Je Gastouder;
- die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het
gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale
activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
- die naar de mening van Vind Je Gastouder in strijd is met de goede zeden of goede smaak
of gewelddadig is;
- waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd, waarin persoonlijke
gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld of waarin uw contactgegevens zijn
opgenomen. Als er gegevens van een derde partij verstrekt, maar niet gelimiteerd aan het
tentoonstellen op een foto of persoonlijke informatie verstrekken in een referentie, dient
gebruiker formele toestemming vooraf van de derde partij te verkrijgen. Gebruiker moet te
allen tijde bewijs van toestemming kunnen tonen in geval van een geschil;
- die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat, die een
geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken,
kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische
beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Vind Je
Gastouder te omzeilen;

- die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van
een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de gebruiker bij Vind Je Gastouder
betrokken is;
- waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden
of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of
illegale doeleinden.
- inbreuk maakt op de rechten van Vind Je Gastouder en/of derden, waaronder inbegrepen
maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de
bescherming van privacy;
- in strijd is met deze voorwaarden, het privacy statement of enige geldende wet- en/of
regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam
van Vind Je Gastouder kan schaden.
Vind Je Gastouder behoudt zich het recht voor om content in te korten, te wijzigen, te
weigeren of te verwijderen van de website indien dit naar het oordeel van Vind Je Gastouder
noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van u op
schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van Vind Je Gastouder.
Indien u van mening bent dat bepaalde content inbreuk maakt op uw rechten dan wel de
rechten van een andere gebruiker of een derde, zal u dit onverwijld aan Vind Je Gastouder
melden.
Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, waaronder in ieder geval
de website en de databank, alsmede die via de website en dienst toegankelijk gemaakte
informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de profielen, fotomateriaal, met
uitzondering van de content, berusten bij Vind Je Gastouder.
Onder de voorwaarden die in deze zijn gesteld, geeft Vind Je Gastouder u een beperkt,
persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht
op toegang tot en gebruik van de dienst, waaronder de databank, de content en de website,
voor de doeleinden als beschreven in deze voorwaarden.
U behoudt in beginsel de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door u
geplaatste content. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen/uploaden
van content automatisch aan Vind Je gastouder een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke,
sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze content openbaar te maken
en te verveelvoudigen en op te nemen in de databank voor zover dit in het kader van het
aanbieden van de dienst vereist is.
U doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op
naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, voor zover dit krachtens
dat is toegestaan.
U staat er jegens Vind Je Gastouder voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien
van de content en dat u volledig gerechtigd bent om de licentie te verlenen aan Vind Je
Gastouder.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de dienst of de website
toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen content van andere gebruikers, te
downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig
ander doeleinde te gebruiken dan de in deze voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij
Vind Je gastouder of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven
dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
Artikel 7 Privacy
Tijdens het aanmaken van het profiel en gedurende het verlenen van de dienst, verstrekt u
(persoons)gegevens aan Vind Je Gastouder. Deze (persoons)gegevens zullen conform het
privacy statement van Vind Je gastouder en de toepasselijke wet- en regelgeving worden
verwerkt.
Artikel 8 Garanties en vrijwaringen
U bent jegens Vind Je Gastouder aansprakelijk voor, en vrijwaart Vind Je Gastouder volledig
tegen, alle schade en kosten die Vind Je Gastouder lijdt of maakt ten gevolge van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door u, enig handelen van
u bij het gebruik van de dienst of van een onrechtmatige daad. Alle door Vind Je Gastouder
gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke
aanspraken zullen door u worden vergoed.
U staat er jegens Vind Je Gastouder voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw
profiel en het plaatsen van content verstrekt compleet, actueel en juist is. U erkent en
begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte content van groot
belang is voor de optimale werking van de dienst.
U staat er jegens Vind Je Gastouder voor in dat u gerechtigd bent om van de dienst gebruik
te maken en dat u zal handelen in overeenstemming met deze voorwaarden. U vrijwaart
Vind Je Gastouder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het
gebruik van de dienst door u, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van
content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
Vind Je Gastouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het
verlenen van de dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op
grond van dwingend recht is toegestaan.
Vind Je Gastouder is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder
mede inbegrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens
en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst.
De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval
van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vind Je gastouder zelf
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vind Je Gastouder meldt. Iedere

vordering tot schadevergoeding tegen Vind Je gastouder vervalt door het enkele verloop van
12 maanden na het ontstaan van de schade.
Artikel 10 Melding onrechtmatige informatie
Vind Je Gastouder is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig)
gebruik van de website. Vind Je Gastouder is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder
aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig
materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
Vind Je Gastouder heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid
op of de toegankelijkheid via de website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend
onrechtmatige activiteit aan Vind je Gastouder kan worden gemeld. Dat kan via
info@vindjegastouder.nl.
Vind Je Gastouder behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot
blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde
redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij
geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader
kan Vind je Gastouder bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde
rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de
betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
Vind Je Gastouder zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen
degene die de melding doet en enige derde.
Degene die de melding doet vrijwaart Vind Je Gastouder tegen iedere aanspraak van derden
in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten.
De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Vind Je gastouder lijdt, nog
zal kunnen lijden of die Vind Je Gastouder dient te maken in verband met een dergelijke
aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van
kosten voor rechtsbijstand.
Artikel 11 Duur & Beëindiging
Indien u gebruik maakt van een gratis abonnement, hebt u het recht om op elk gewenst
moment het gebruik van de dienst te staken en uw profiel te verwijderen.
Bij beëindiging, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de dienst te
gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct ontzegd. Vind Je gastouder verwijdert bij
beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw profiel. Vind Je gastouder blijft
gerechtigd om alle content te gebruiken. Na het einde zal Vind je Gastouder echter op uw
eerste verzoek alle content verwijderen of anonimiseren. Vind je Gastouder is niet gehouden
om na beëindiging van de overeenkomst, enige content aan u te verstrekken en/of te
converteren.

