
 

 

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN HET PORTAAL 

 

Definities 

1. Het Portaal: het digitale platform van Intermediair Uitzendbureau, wat te bereiken is via de 
website www.i-u.nl.  

2. Algemene gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden van Intermediair Uitzendbureau. 
3. Account: het account dat aangemaakt wordt om toegang te krijgen tot het persoonlijke gedeelte op 

het Portaal van Intermediair Uitzendbureau. 
4. De Gebruiker: degene die gebruik maakt van het Portaal van Intermediair Uitzendbureau en/of de 

op het Portaal aangeboden diensten. 
5. Gebruikersnaam: het persoonlijke emailadres, waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn 

wachtwoord kan inloggen op zijn Account. 
6. Intermediair Uitzendbureau: de besloten vennootschap, hierna te noemen Intermediair 

Uitzendbureau b.v. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09137610 
te Apeldoorn en gevestigd op Rosariumstraat 61, 7311 JR Apeldoorn.  

 
Algemeen 
 
Het Portaal is een digitaal platform van de website van Intermediair Uitzendbureau. Via het Portaal kan de 
gebruiker onder andere een account en profiel aanmaken en gebruik maken van de diensten die 
aangeboden worden door Intermediair Uitzendbureau. Door gebruik te maken van het Portaal op de 
website van Intermediair Uitzendbureau gaat u akkoord met deze Algemene gebruikersvoorwaarden.  

Toepasselijkheid 
 
Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van het Portaal. Door middel 
van deze overeenkomst accepteert de Gebruiker de Algemene Gebruikersvoorwaarden van het Portaal van 
Intermediair Uitzendbureau en stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van deze Algemene 
Gebruikersvoorwaarden. Intermediair Uitzendbureau is te allen tijde gerechtigd deze Algemene 
Gebruikersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene 
Gebruikersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website. Indien de gebruiker het Portaal blijft gebruiken na 
een wijziging en/of aanvulling dan krijgt u opnieuw bericht om de voorwaarden te accorderen. 

Gebruik van het Portaal 

1. De Gebruiker dient zich bij het gebruik van het Portaal te houden aan alle van toepassing zijnde 
(privacy)wet- en regelgeving. 

2. De Gebruiker mag voor het verkrijgen van toegang tot het Portaal uitsluitend handelen met 
inachtneming van de door Intermediair Uitzendbureau vastgestelde voorwaarden. 

3. De Gebruikersnaam dient altijd een emailadres te zijn, waarmee de Gebruiker in combinatie met 
zijn wachtwoord kan inloggen op zijn account. 

4. Het gebruik van het Portaal is strikt persoonlijk en uitsluitend voor eigen rekening en risico van de 
Gebruiker. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en dienen als vertrouwelijk en geheim te worden 
behandeld. De Gebruiker dient het verlies en/of het misbruik van inloggegevens en/of het Portaal 
onmiddellijk aan de Opdrachtnemer te melden. 

 Aansprakelijkheid 

1. De informatie op het Portaal wordt door Intermediair Uitzendbureau met zorg samengesteld. Toch 
is het mogelijk dat deze informatie onvolledig/onjuistheden bevat. 

2. De gegevens die op het Portaal geplaatst zijn, zijn afkomstig van betrouwbare bronnen. Deze 
gegevens zijn indicatief en daar kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

3. Intermediair Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor: 
- Schade die is opgelopen door technische onderbrekingen en/of storingen op de website 

http://www.i-u.nl/


 

 

 
- De niet volledig of correcte naleving van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of wet- en 
regelgeving (privacywetgeving) door de Gebruiker. 

4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de daarop geplaatste gegevens in het   
Portaal. De Gebruiker draagt het risico voor alle schade die het gevolg is van misbruik, verlies of 
ontvreemding van de gebruikersnaam en het wachtwoord en de geplaatste gegevens op het 
Portaal.  

 Veiligheid 

1. De gebruiker neemt zelf alle nodige maatregelen om veilig gebruik te maken van het Portaal. U 
dient er voor te zorgen dat de software op de computer altijd up-to-date is en dat uw computer 
beveiligd is met een beveiligingssoftware. 

2. De Gebruiker mag alleen zelf de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken.  
3. Houdt de gebruikersnaam en wachtwoord uniek voor het Portaal en deel deze niet met anderen.  

Beschikbaarheid van het Portaal 

1. Intermediair Uitzendbureau is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en/of 
technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of het Portaal aan te brengen. 

2. Intermediair Uitzendbureau is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee 
schadeplichtig gesteld te worden, op ieder moment benodigde onderhoud aan de website en/of het 
Portaal te houden. 

3. Intermediair Uitzendbureau garandeert niet dat de website en/of het Portaal te allen tijde zonder 
onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Intermediair Uitzendbureau is niet aansprakelijk of 
schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het niet beschikbaar zijn van de website 
en/of het Portaal. 

4. Intermediair Uitzendbureau is gerechtigd eenzijdig aanvullende wijzigingen te doen. Intermediair 
Uitzendbureau is gerechtigd het Portaal aan te vullen en/of te wijzigen en op elk moment stop te 
zetten. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord gaat, is hij gerechtigd het account te verwijderen. 

 
Intellectueel eigendom 

1. De intellectuele eigendom met betrekking tot het Portaal berust uitsluitend bij Intermediair 
Uitzendbureau, tenzij anders is weergegeven. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan de 
inhoud van de website en het Portaal, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, 
product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. deze zijn beschermd door intellectuele rechten en 
behoren toe aan Intermediair Uitzendbureau of rechthoudende derden. Deze zijn beschermd onder 
Auteurswet, Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. 

2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om inbreuk te maken op het intellectuele eigendomsrecht van 
Intermediair Uitzendbureau. 

3. De gepubliceerde informatie op het Portaal valt onder de het auteurs- en databankenrecht. 
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn, zonder schriftelijke toestemming van Intermediair 
Uitzendbureau, niet toegestaan. 

4. Het is de gebruiker niet toegestaan om de gepubliceerde informatie met betrekking tot enige 
intellectueel eigendomsrecht te wijzigen, verwijderen of onleesbaar te maken. 

Naleving Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving 
 
Als de Gebruiker zijn verplichtingen die vermeld staan in de Algemene Gebruikersvoorwaarden, dan wel in 
de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit 
voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen. De Gebruiker vrijwaart hiermee Intermediair 
Uitzendbureau.  

  



 

 

Privacy 
 
Bedrijfs- en/of persoonsgegevens die u via dit Portaal of onderdelen daarvan deelt met Intermediair 
Uitzendbureau worden uitsluitend gebruikt volgens de bepalingen van het geldende Privacyverklaring. 
Intermediair Uitzendbureau zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie over het 
Privacyverklaring is te vinden op de website. 

Toepasselijk recht 
 
Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, uw toegang en gebruik van het Portaal is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die 
betrekking hebben op de Algemene Gebruikersvoorwaarden. 


