Algemene Voorwaarden Maboen.com
Voor het gebruik van het online platform Maboen.com gelden de volgende regels en
voorwaarden. Bezoekers van de website dienen deze te aanvaarden om gebruik te
kunnen maken van de diensten van Maboen.com.
1. Definities
1.1 Website: de website Maboen.com
1.2 Maboen.com: online platform van Projectbureau Maboen, KvK nummer: 59048638.
1.3 Diensten: de activiteiten vanuit Maboen.com, waaronder mede wordt begrepen de
mogelijkheid voor Dienstaanbieders en Dienstafnemers om met elkaar in contact te
komen.
1.4 Gebruiker: iedereen die gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar
niet beperkt tot Dienstaanbieder en Dienstontvanger.
1.5 Dienstaanbieder: dit kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn, die via de website één
of meerdere diensten aanbiedt.
1.6 Dienstontvanger: dit kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn, die via de website één
of meerdere diensten ontvangt of daarom vraagt.
1.7 Advertentie: een advertentie voor het aanbieden of het vragen van een dienst.
1.8 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht in welke vorm ze
worden weergegeven.
2. Algemene bepalingen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en rechtshandelingen
tussen Maboen.com en de Gebruiker.
2.2 Maboen.com is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te
wijzigen of aan te vullen.
2.3 Maboen.com aanvaardt geen algemene voorwaarden van de Gebruiker zelf.
2.4 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht. Maboen.com zal in dat geval een passende vervanging formuleren voor de nietige
of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk aangesloten zal worden bij het doel en
de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
3. Rol Maboen.com
3.1 De Website Maboen.com betreft een platform waarmee Dienstaanbieders en
Dienstontvangers onderling contact kunnen leggen, met als doel het onderling
uitwisselen van diensten. Maboen.com heeft daarbij enkel een faciliterende rol en is niet
verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten van Gebruikers van de website.
3.2 Maboen.com is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Gebruikers op de
Website wordt geplaatst. Maboen.com is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid,
volledigheid, geschiktheid en rechtmatigheid van de content, alsmede voor de onderlinge
communicatie tussen Gebruikers. Ook draagt Maboen.com geen verantwoordelijkheid
voor het voldoen aan enige andere verplichtingen van Dienstaanbieders en
Dienstontvangers, waaronder het juist verrichten van werkzaamheden en het voldoen
aan betalingsverplichtingen van welke aard dan ook.
3.3 Maboen.com streeft ernaar om haar Diensten zo goed mogelijk uit te voeren, maar
kan desondanks niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongemak naar
aanleiding van eventuele technische storingen, virussen en andere vergelijkbare fouten
en gebreken. Ook kan Maboen.com verbeteringen of herstel niet garanderen en behoudt

zij het recht om de inhoud en functionaliteiten van de Website te allen tijden aan te
passen. Naar aanleiding van het onderbreken of beëindigen van haar dienstverlening,
kan van Maboen.com geen schadevergoeding worden geëist.
4 Verklaringen Gebruiker
4.1 De Gebruiker van de Website dient zich tijdens alle activiteiten verbonden aan het
platform te houden aan de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving.
4.2 Om te kunnen deelnemen aan het platform dient de Gebruiker achttien jaar of ouder
te zijn en moet hij/zij een persoonlijk account aanmaken. De Gebruiker zal zijn/haar
account en/of wachtwoord niet aan derden ter beschikking stellen en is aansprakelijk
voor alle verrichte handelingen via zijn/haar account.
4.3 De Gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte informatie op de Website
juist en betrouwbaar is en dat hij/zij bevoegd is om deze informatie te verstrekken.
Daarbij geeft de Gebruiker Maboen.com toestemming de door de Gebruiker verstrekte
gegevens op de Website te publiceren.
4.4 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar
verstrekte content op de Website, waaronder persoonsgegevens, advertenties voor vraag
en aanbod van diensten en referenties aan Dienstaanbieders. De Gebruiker zal ervoor
zorgdragen dat informatie niet in strijd is met wet- en regelgeving en deze Algemene
Voorwaarden. Hierbij worden in ieder geval de volgende voorwaarden in acht genomen:
- De inhoud betreft geen illegale diensten of diensten die aan anderen schade kunnen
berokkenen.
- De Gebruiker plaatst geen materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele
eigendomsrechten, privacyrechten of enige andere rechten van anderen.
- De door de Gebruiker geplaatste informatie is te goeder trouw en waarheidsgetrouw en
betreft geen content die in de ogen van Maboen.com in strijd is met de algemene
omgangsnormen ten aanzien van zedelijkheid, haat en geweld.
- De Gebruiker verklaart geen informatie te verstrekken met als doel het (in)direct
maken van reclame of werven van werknemers.
- Het vermelden van contactgegevens in advertenties en referenties is niet toegestaan.
4.5 Indien Maboen.com van mening is dat de door de Gebruiker geplaatste informatie in
strijd is met bovenstaande, mag zij deze aanpassen of verwijderen, zonder dat dit op
enige wijze gevolg heeft voor Maboen.com. Ook behoud Maboen.com zich het recht om
Gebruikers uit te sluiten van deelname aan het platform, door zijn/haar account te
blokkeren en/of te verwijderen.
4.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele financiële gevolgen naar
aanleiding van het gebruik van Maboen.com. De Gebruiker verklaart alvorens een dienst
te leveren of in ontvangst te nemen goede afspraken te maken met de wederpartij over
eventuele onkosten (zoals reiskosten of materiaalkosten) en komt die afspraken ook na.
Tevens is de Gebruiker zelf verantwoordelijk voor fiscale afwikkelingen en eventuele
juridische gevolgen naar aanleiding van het gebruik van Maboen.com.
4.7 Persoonsgegevens die via de Website worden verstrekt, mogen enkel gebruikt
worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk de uitwisseling van diensten
tussen Gebruikers. Het gebruik van persoonsgegevens om enige andere reden,
waaronder het verzenden van spam, is niet toegestaan.
4.8 Indien een Gebruiker in strijd handelt met artikel 4.7 van deze Algemene
Voorwaarden kan er door Maboen.com een boete opgelegd worden van € 500,(vijfhonderd Euro) per persoonsgegeven, zonder voorafgaande waarschuwing of
ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst is vereist. Ook behoudt
Maboen.com zich het recht om verdere maatregelen tegen de Gebruiker te nemen.

5 Bescherming persoonsgegevens
5.1 Maboen.com verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van haar
Diensten en bijbehorende activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens.
6 Aansprakelijkheid
6.1 Maboen.com is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de levering van diensten
die worden aangeboden op Maboen.com.
6.2 Maboen.com is enkel aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of
grove schuld aan de kant van Maboen.com. Onder directe schade worden de kosten
verstaan die de Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van
Maboen.com te herstellen en/of op te heffen, zodat de prestatie van Maboen.com wel
aan de overeenkomst beantwoord, alsmede redelijke kosten ter voorkoming, beperking
en vaststelling van de oorzaak en omvang van de tekortkoming.
6.3 De totale aansprakelijkheid van Maboen.com kan nooit meer bedragen dan de totale
vastgestelde vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het jaar waarin de
tekortkoming zich voordoet, met een maximum van € 100,- (honderd Euro).
6.4 Aansprakelijkheid van Maboen.com voor indirecte schade is uitgesloten. Onder
indirecte schade worden onder andere gevolgschade, winstderving en omzetderving
gerekend. Maboen.com is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan de zijde
van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de
Website en/of de Diensten.
6.5 Maboen.com is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van overmacht.
Hieronder wordt verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of
andere derden waarvan Maboen.com gebruik maakt.
7 Overige bepalingen
7.1 Overeenkomsten tussen Maboen.com en de Gebruiker worden aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Maboen.com behoudt zich
het recht om overeenkomsten zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met Esmee Tiemissen.

