Algemene voorwaarden InvalNu, versie februari 2018
Definities
Gebruiker

:

ZZP’er

:

Opdrachtgever :

De partijen/personen die gebruik maken van de website InvalNu.nl, zowel
zelfstandigen werkzaam in de zorg of het onderwijs, die een profiel aanmaken
op de website, als scholen en zorginstellingen die een account hebben op de
website en daarmee toegang tot de database.
Zelfstandigen werkzaam in de zorg of het onderwijs die een profiel aanmaken
op de website InvalNu.
Scholen en zorginstellingen die een account hebben op de website InvalNu en
daarmee toegang tot de database.

Artikel 1 Doel
1. InvalNu is een dienstverlenend bedrijf dat via haar website InvalNu.nl ZZP’ers en
Opdrachtgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen in de diverse
Vakgebieden die door InvalNu worden beheerd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
elke Gebruiker die zich via de site heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar
account.
2. Op InvalNu.nl kunnen ZZP’ers die werkzaam zijn als zelfstandige in de zorg of het onderwijs
zich kosteloos inschrijven door een profiel aan te maken op de site.
3. Het plaatsen van een profiel op InvanNu.nl betekent niet dat door InvalNu.nl wordt bemiddeld.
4. Scholen of zorginstellingen die op zoek zijn naar een invaller kunnen via de site van InvalNu
zoeken en contact leggen met een invalkracht die werkt als zelfstandige in het onderwijs of de
zorg;
5. InvalNu is geen intermediair, detacheerder of arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.
InvalNu zorgt ervoor dat beschikbare ZZP’ers gevonden kunnen worden. Er wordt geen
garantie op boekingen gegeven. De ZZP’er is zelfverantwoordelijk voor het correct registeren
van zijn beschikbaarheid en contactgegevens.
Artikel 2: Inschrijving en gebruik website
1. De Overeenkomst met InvalNu komt tot stand door de digitale inschrijving via de website door
Gebruiker.
2. Iedere Gebruiker maakt een account aan via de website van InvalNu. Dit account is
persoonlijk en niet overdraagbaar.
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, onverwijld aan InvalNu te melden c.q.
op het account en/of profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem
ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn.
4. De Gebruiker is zelfverantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn
gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelfverantwoordelijk voor alle, al dan niet
toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende
gegevens en is verplicht om InvalNu onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig
vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
5. Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de
website schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de database voor derden toegankelijk wordt.
Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de
website.
6. In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt InvalNu zich het recht
voor om de toegang van een Gebruiker tot de website op te schorten dan wel het profiel van
een ZZP’er te verwijderen.
Artikel 3: De opdracht tussen ZZP’er en Opdrachtgever
1. De ZZP’er sluit altijd zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever om de gevraagde dienst te
verlenen tegen de overeengekomen vergoeding. InvalNu is daarbij geen partij.

2. De Opdrachtgever onderhandelt zelf met een ZZP’er over de duur van te verrichten
werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag
voor reis en verblijfskosten.
3. De ZZP’er voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of
leiding, en staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot InvalNu.
4. De ZZP’er factureert rechtstreeks aan de Opdrachtgever met opgave van gewerkte
uren/dag/dienst en BTW nummer.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. De ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor zijn verzekeringen zoals beroepsaansprakelijkheid en
is zelf verantwoordelijk voor de verleende dienst en nakoming van de overeenkomst met de
Opdrachtgever. InvalNu is daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
2. In het geval InvalNu aansprakelijk wordt gesteld in verband met de werkzaamheden van de
ZZP’er voor een Opdrachtgever en/of de overeenkomst die de ZZP’er met een Opdrachtgever
heeft gesloten, dan vrijwaart de ZZP’er InvalNu terzake.
3. InvalNu is eigenaar van de gegevens die door de ZZP’er en de Opdrachtgever worden
ingevoerd via de site. InvalNu is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit
uit het functioneren van haar site.
4. De informatie op de website InvalNu.nl kan op een bepaald moment niet langer volledig of
juist zijn. Aan de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Artikel 5: Kwaliteit
1. InvalNu geeft geen instructies aan de ZZP’er en staat niet in voor de kwaliteit van de door de
ZZP’er verleende dienst. Daar is alleen de ZZP’er voor verantwoordelijk.
2. De ZZP’er verklaart dat zich in het verleden geen omstandigheden hebben voorgedaan
waardoor aan zijn of haar betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit zou kunnen worden
getwijfeld.
3. De ZZP’er draagt er zorg voor dat hij voldoet aan regelgeving en draagt er zorg voor dat hij
voldoende bevoegd en bekwaam is.
Artikel 6: Diensten van InvalNu
1. Via de site van InvalNu kunnen diensten worden aangeboden aan ZZP’ers, onder de aldaar
genoemde voorwaarden.
2. Bij klachten over de dienstverlening door InvalNu.nl kan dit via het contactformulier op de
website kenbaar worden gemaakt.
Artikel 7: Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website InvalNu.nl., waaronder doch
niet uitsluitend auteursrechten op de door InvanNu.nl geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen,
software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij InvalNu.nl, tenzij anders is aangegeven.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de website te bewerken, te kopiëren
en/of op enige wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijk
toestemming van InvalNu.nl heeft verkregen.
Artikel 8: Privacy
1.

2.

InvalNu verwerkt (persoons)gegevens voor zover nodig is voor haar activiteiten. InvalNu gaat
zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig
behandeld en beveiligd. InvalNu houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun
gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.
Gebruiker is zich ervan bewust dat InvalNu.nl persoonlijke gegevens van andere Gebruikers
bevat en zal de hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk

behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Artikel 9: Onderhoud/Storingen
1.

InvanNu.nl spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot InvanNu.nl te verschaffen.
InvanNu.nl kan (onderdelen van) de website echter zonder voorafgaande bekendmaking
tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
Dergelijke onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk op de minder courante uren
laten plaatsvinden.

Artikel 10: Algemeen
1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele
geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.
2. Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze Algemene Voorwaarden opnieuw te
accepteren indien daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt bij
het inloggen op de website.

