Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect
1. Definities
In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de
volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud):
Account:

Dienst:

Gebruiker:
Inloggegevens:
Tweakers Elect:
Profiel:

Baanaanbieding:

Voorwaarden:
Website:
Werkgever:

het gratis account bij Tweakers Elect op grond waarvan een
Gebruiker toegang krijgt tot zijn persoonlijke omgeving op de
Website waar de Gebruiker zijn Profiel kan beheren,
Baanaanbiedingen van werkgevers kan accepteren, en persoonlijke
instellingen kan beheren.
de diensten die Tweakers Elect aan de Gebruiker verleent via de
Website, waardoor de Gebruiker al dan niet via het Account een
Profiel kan aanmaken, Baanaanbiedingen van Werkgevers kan
accepteren en anoniem beschikbaar zijn voor Werkgevers, en
persoonlijke instellingen kan beheren.
een it’er met een Account bij de Website, die anoniem openstaat
voor een nieuwe baan.
E-mailadres en wachtwoord van Gebruiker.
Tweakers Elect is onderdeel van de Persgroep Online Services B.V.,
gevestigd aan de mt. Lincolnweg 40, 1033 SN te Amsterdam.
De (anonieme) gegevens die zichtbaar zijn voor een Werkgever zoals
bijvoorbeeld: werkervaring, opleiding en eisen. Het profiel wordt
zichtbaar voor de Werkgever op het moment dat de Gebruiker
middels Tweakers Elect aangeeft geïnteresseerd te zijn in de
Baanaanbieding.
een door een werkgever verstuurde content aan een selecte groep
van gebruikers waarin werk wordt aangeboden en waarop door een
Gebruiker kan worden gereageerd.
deze gebruiksvoorwaarden.
de website www.tweakers-elect.com
de natuurlijke of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van
Tweakers Elect.

2. Algemeen
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Account en ieder gebruik
van de Website.
2.2. Tweakers Elect mag deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De Gebruiker wordt
geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Voorwaarden regelmatig op
wijzigingen na te gaan. Indien de Gebruiker ook na de wijziging van de Voorwaarden
gebruik blijft maken van het Account en/of de Website, wordt hij geacht de gewijzigde
Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.
3. Registratie voor een Account
3.1. De Gebruiker kan een Account aanmaken door het online registratieformulier volledig in
te vullen en te versturen naar Tweakers Elect.

3.2. Het Account komt tot stand nadat registratie is voltooid en geactiveerd is middels een
link in een bevestigingsmail.
3.3. De Inloggegevens van Gebruiker zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter
beschikking worden gesteld. De Gebruiker staat in voor het gebruik dat van zijn
Inloggegevens gebruik wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
3.4. De Gebruiker zal Tweakers Elect onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn
Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
3.5. Tweakers Elect behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren
of een Account na registratie weer op te heffen.
3.6. Het is Gebruiker niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren.
Het is een Gebruiker verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te
beheren nadat Tweakers Elect de aanvraag van een (aspirant-) Gebruiker voor een
Account heeft geweigerd of een Account van het Gebruiker na registratie heeft
opgeheven.
4. Toegang en gebruik van de Dienst
4.1. Tweakers Elect geeft de Gebruiker de bevoegdheid om, onder deze Voorwaarden,
toegang te hebben en gebruik te maken van de Diensten en de Website voor
persoonlijke, niet commerciële doeleinden.
4.2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de ingevoerde
gegevens.
4.3. Tweakers Elect heeft te allen tijde het recht om het Account tijdelijk of permanent te
blokkeren en/of de toegang tot het Account te ontzeggen, bijvoorbeeld wanneer een
Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden.
4.4. De Inloggegevens van het Account zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de
Inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als een Gebruiker het
vermoeden heeft dat de Inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u
verplicht om Tweakers Elect hier per direct van op de hoogte te stellen.
4.5. Tweakers Elect zal zich redelijkerwijs inspannen om het Account ter beschikking te
stellen en bereikbaar te houden. Tweakers Elect garandeert niet dat de Diensten of het
Account te allen tijde of onderbroken beschikbaar zullen zijn. Tweakers Elect behoudt
zich het recht voor om de toegang tot de Diensten en/of het Account onaangekondigd te
blokkeren of buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of
verbetering daarvan.
4.6. Tweakers Elect is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van i) ongeoorloofd toegang
of gebruik van het Account dan wel de Diensten; ii) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van
de Website, Diensten en/of Account, ongeacht de oorzaak daarvan; en iii) aanpassingen
in de Diensten.
4.7. Gebruiker kan de aan hem gerichte Baanaanbiedingen bekijken hier ook op reageren. Bij
een positieve reactie van de Gebruiker worden de gegevens van de Gebruiker gedeeld
met de Werkgever en neemt de Werkgever contact op met de Gebruiker.
4.8. Tweakers Elect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Baanaanbieding en de
reacties van de Werkgever. Daarnaast kan Tweakers Elect niet garanderen dat de
informatie in de Baanaanbieding die door Werkgevers is aangeboden actueel, compleet
of accuraat is.
4.9. Tweakers Elect zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele
(arbeids)overeenkomst tussen Werkgever en Gebruiker.

5. Gebruiksvoorschriften Diensten
5.1. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten. In het
bijzonder zal een Gebruiker:
a) Geen handelingen verrichten of content plaatsen die in strijd zijn met wet- of
regelgeving, de goede zeden of openbare orde of deze Voorwaarden;
b) Alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen
in acht nemen;
c) Geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele
eigendomsrechten van Tweakers Elect of derden;
d) Geen handelingen verrichten of content plaatsen die overlast veroorzaken voor
andere Gebruikers of bezoekers van de Website;
e) Geen content plaatsen die reclameboodschappen bevat of verwijst naar andere
Baanaanbiedingen en/of Profielen die niet vermeld staan op de Website;
f) Geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Gebruikers of
bezoekers van de Website;
g) Geen content van Tweakers Elect, Gebruikers of Werkgevers wijzigen, wissen of
onbruikbaar maken;
h) Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur
verspreiden die inhoud op de Website of Diensten kunnen beschadigen, onbruikbaar
of onbereikbaar kunnen maken;
i) De beveiliging van de Website en de Diensten niet ontwijken of verwijderen;
j) Geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere
middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en content van
Gebruikers of Werkgevers gebruiken.
5.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij verricht
en alle content die hij plaatst tijdens het gebruik van de Diensten.
5.3. De Gebruiker staat er voor in dat de content die de Gebruiker plaatst niet onrechtmatig
of schadelijk is jegens derden of Tweakers Elect. In het bijzonder garandeert de
Gebruiker dat de content niet strijdig is met wet- of regelgeving, de openbare orde of
goede zeden en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
5.4. Indien Tweakers Elect vaststelt dat bepaalde content van een Gebruiker niet aan de
Voorwaarden voldoet, kan Tweakers Elect naar eigen inzicht en waar nodig de content
wijzigen, weigeren of verwijderen zonder dat dit kan leiden tot enig recht van de
Gebruiker op schadevergoeding.
6. Intellectuele eigendom
6.1. Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de
inhoud en vormgeving van de Website berusten uitsluitend bij Tweakers Elect en haar
licentiegevers. Tweakers Elect behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de
websites van Tweakers Elect voor. De Gebruiker mag de op de Website opgenomen
informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk
gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Tweakers Elect is het niet toegestaan om op welke wijze
dan ook (een deel van) websites van Tweakers Elect geheel of gedeeltelijk over te
nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te
maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

6.2. Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u Tweakers Elect en aan haar
gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze
content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te
verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm
of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste
content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de
naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij
plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.
7. Privacy
7.1. Tweakers Elect verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruikmaken van
de Diensten. Het privacystatement van de Persgroep is van toepassing op ieder gebruik
van websites van de Persgroep en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden. Klik
hier om naar het privacystatement te gaan.
7.2. Tweakers Elect legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van de
Persgroep 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 hier teruglezen in het cookiestatement van de
Persgroep.
8. Opheffen Account
8.1. Een Gebruiker kan het Account opheffen indien hij niet langer van de Diensten gebruik
wenst te maken. Dit kan door een e-mail te sturen aan Elect (elect@persgroep.nl). Het
Account en het Profiel zal worden verwijderd.
9. Aansprakelijkheid
9.1. Tweakers Elect is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van
een Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen
van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid
van de content of als gevolg van virussen en dergelijke, tenzij de betreffende schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Tweakers
Elect.
9.2. De Gebruiker die in strijd handelt met de verplichtingen die voortvloeien uit deze
Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Tweakers Elect voortvloeiende
schade.
9.3. De Gebruiker vrijwaart Tweakers Elect en de voor haar werkzame derden tegen alle
aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan
door het gebruik door de Gebruiker van de Website en/of Diensten, dan wel door het
niet nakomen van de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze Voorwaarden.
10. Slotbepalingen
10.1. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze
Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tweakers Elect aan
een derde over te dragen. Tweakers Elect mag rechten en verplichtingen uit het Account
en deze Voorwaarden overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte
stellen.
10.2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn,
laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van

een bepaling van deze Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van
zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
10.3. Op deze Voorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van
de Diensten van Tweakers Elect samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De
rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.
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