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ALGEMENE VOORWAARDEN WELEURN 

 

 

Artikel 1 Werkingssfeer en toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen 

en Overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten door Weleurn en voorts 

op alle rechtsbetrekkingen voortvloeiende uit de Overeenkomsten. Op het moment 

van registratie op de Website van Weleurn zijn deze algemene voorwaarden ook 

van toepassing. 

1.2 De nietig- en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen, zoals opgenomen in 

deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of 

vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan. Partijen zullen 

op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen overeen te komen, indien en voor zover mogelijk, het doel 

en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

1.3 Weleurn behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn 

gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking 

treden dan 5 werkdagen na kennisgeving van die wijziging aan Klant, hetgeen 

mogelijk is middels publicatie op de Website. Indien Klant het niet eens is met de 

voorgestelde wijziging, dan kan Klant dit binnen voornoemde termijn van 5 

werkdagen mededelen aan Weleurn en heeft Klant het recht de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang op te zeggen.  

 

Artikel 2 Definities  

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

a. Weleurn: de vennootschap of Firma: “Weleurn”, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 73064947 en statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch; 

b. Website: de website van Weleurn (www.weleurn.com); 

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Weleurn en Klant; 

d. Arbeidsovereenkomst: elke vorm van overeenkomst waarbij Kandidaat 

werkzaamheden verricht voor Klant m.u.v. de eerste stageovereenkomst die Klant 

sluit met de Kandidaat via de Website; 

e. Klant: de partij die het aanbod tot dienstverlening van Weleurn accepteert middels 

ondertekening van een opdrachtbevestiging, dan wel middels registratie op de 

Website; 

f. Kandidaat: een student of stagiair die zich heeft geregistreerd op de Website; 

g. Partijen: Weleurn en Klant gezamenlijk; 

h. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
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Artikel 3 De Overeenkomst  

3.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op 

het moment van ontvangst van een door Klant getekende opdrachtbevestiging door 

Weleurn, dan wel op het moment van registratie door Klant op de Website,  middels 

welke registratie de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden 

wordt geaccepteerd.  

3.2 Weleurn is geen partij bij mogelijk tot stand te komen stageovereenkomsten tussen 

Klant en Weleurn. Kandidaten schrijven zich zelf in via de Website. Weleurn 

garandeert niet dat Kandidaten aan bepaalde eisen en of kwalificaties voldoen en 

staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van geplaatste referenties en 

geplaatst promotiemateriaal; Weleurn biedt enkel een platform aan uit hoofde 

waarvan partijen (Kandidaat en Klant) elkaar kunnen vinden ter vervulling van een 

stageplek door de Kandidaat. Op Weleurn rust geen verplichting om door 

Kandidaten geplaatste gegevens/referenties/kwalificaties te controleren. Uiteraard 

spant Weleurn zich in om de Kandidaat zich zo juist en volledig mogelijk te laten 

registreren. 

 

Artikel 4 Vergoeding gebruik platform en commissie 

4.1 De Klant is voor het gebruik van het platform van Weleurn op de Website een 

vergoeding verschuldigd per vaste periode, dan wel per vacature, hetgeen wordt 

vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel middels registratie.  

4.2  Ingeval Klant via een geplaatste vacature op de Website met een Kandidaat een 

Arbeidsovereenkomst aangaat, is Klant aan Weleurn de overeengekomen 

commissie verschuldigd, welke minimaal € 2.000,- exclusief BTW bedraagt. 

4.3  Deze verplichting voor Klant tot het betalen van een vergoeding geldt ook op het 

moment dat een aan Klant gelieerde vennootschap en/of (recht)persoon een 

Arbeidsovereenkomst sluit  met de betreffende Kandidaat. 

4.4 Klant is gehouden binnen 5 (vijf) werkdagen na totstandkoming van een 

Arbeidsovereenkomst, dit schriftelijk (via e-mail: oscar@weleurn.com) te melden 

aan Weleurn.  

4.5  Indien Klant de tot stand gekomen Arbeidsovereenkomst met Kandidaat niet tijdig 

heeft gemeld aan Weleurn, is Klant aan Weleurn onmiddellijk opeisbare boete 

verschuldigd  van €20.000, onverlet het recht van Weleurn op betaling van de 

vergoeding en de commissie conform artikel 4.1 en 4.2 van deze algemene 

voorwaarden en onverlet het recht van Weleurn op schadevergoeding, voor zover 

deze schade het boetebedrag overstijgt.    

 

Artikel 5 Prijs en betaling  

5.1 De door Weleurn gehanteerde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief omzetbelasting.  

5.2 Weleurn is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te wijzigen, indien deze 

wijzigingen het gevolg zijn van bepaalde kostenbepalende factoren, van welke aard 
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dan ook, die bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren 

en indien deze factoren niet toerekenbaar zijn aan Weleurn.  

5.3 Betaling dient te geschieden in euro’s binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur 

op een door Weleurn aangewezen bankrekeningnummer.  

5.4 Indien facturen binnen deze termijn niet worden voldaan, is Weleurn gerechtigd een 

vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% over het openstaande 

factuurbedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand de rente over de 

gehele maand in rekening wordt gebracht.  

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant 

of indien de Klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid 

over diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Weleurn op Klant 

onmiddellijk opeisbaar.  

5.6 Weleurn is gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten na het 

verstrijken van de betalingstermijn, zoals genoemd in artikel 5 lid 3 van deze 

algemene voorwaarden en zolang de betaling van de factuur niet is geschied.  

5.7 Indien Weleurn door niet betaling van Klant gedwongen wordt maatregelen te 

nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee 

samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van Klant. De 

buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het op dat moment 

achterstallige factuurbedrag, vermeerderd met de wettelijke (handels)rente.  

5.8 Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de 

kosten, vervolgens tot betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte tot 

betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door 

Klant andere aanwijzingen worden gegeven.  

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 Weleurn is nimmer aansprakelijk voor tekortschieten van een Kandidaat richting 

Klant, dan wel schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Klant dient 

zelf te controleren of de Kandidaat geschikt is voor de functie, de vereiste ervaring 

heeft en over eventuele benodigde diploma’s beschikt. Weleurn is nimmer partij in 

de Arbeidsovereenkomst tussen Klant en Kandidaat. 

6.2 Weleurn is niet aansprakelijk jegens Klant voor enige schade, verlies, of vertraging 

voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of welke 

hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde 

van Weleurn. 

6.3 Weleurn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van 

de Website, onjuiste informatie op de Website of wijzigingen aangebracht in of op 

de Website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 

Weleurn. 

6.4 Weleurn is jegens Klant, als zij al aansprakelijk is, voor nimmer meer 

aansprakelijkheid dan het totaal door Klant aan Weleurn voldane bedragen aan 

vergoedingen ex artikel 4.1 van deze voorwaarden. 
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Artikel 7: Einde Arbeidsovereenkomst van Kandidaat / Coulanceregeling 

7.1 Indien een Arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen vier weken na aanvang 

eindigt, omdat Kandidaat zelf stopt of Klant de Arbeidsovereenkomst met 

Kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat Kandidaat 

niet naar behoren functioneert, hetgeen door Klant dient te worden onderbouwd met 

relevante stukken, zal Weleurn aan Klant op grond van de coulanceregeling, 50% 

van de reeds ontvangen commissie terugbetalen binnen 30 dagen na ontvangst van 

alle relevante stukken en goedkeuring door directie van Weleurn. Deze 

coulanceregeling geldt niet, indien het niet naar behoren functioneren van de 

Kandidaat of de reden van het stoppen van de Kandidaat verwijtbaar is aan Klant. 

7.2 Klant stelt Weleurn van het in artikel 7.1 bepaalde schriftelijk op de hoogte binnen 

vijf kalenderdagen gerekend vanaf de datum van opzegging c.q. indiening van het 

verzoek tot ontbinding van het dienstverband van Kandidaat bij de Rechtbank, 

sector kanton, dan wel datum van het ondertekenen van een 

beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder opgave van de 

oorzaak van het stoppen of niet naar behoren functioneren van de Kandidaat. 

7.3 Na ommekomst van de termijn als in artikel 7.2 bepaald, vervalt het recht van Klant 

op de in artikel 7.1 genoemde coulanceregeling. De bewijslast ter zake van het 

binnen de gestelde termijn schriftelijk informeren van Weleurn rust op Klant. 

7.4 Indien de situatie als in artikel 7.1 zich voordoet, geeft dit Klant geen recht op 

opschorting van enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst. 

Evenmin komt Klant in dat geval een beroep op verrekening toe. 

 

Artikel 8 Gebruik Website  

8.1 Klant is gehouden de gegevens die bij het aanmaken van een account worden 

gevraagd, naar waarheid in te vullen.  

8.2 Op het moment dat Klant een account aanmaakt of heeft aangemaakt, aanvaardt 

Klant de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 9 Persoonsgegevens / Gegevensbescherming 

9.1 Weleurn verwerkt persoonsgegevens van Klanten en Kandidaten als bedoeld in 

artikel 4 van de AVG.  

9.2 Indien noodzakelijk voor de uitvoering van diensten mag Weleurn dergelijke 

persoonsgegevens delen met Klanten en Kandidaten, waarbij zij hierbij te kennen 

geven zich te houden aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, in 

het bijzonder de AVG, en aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel 9. 

9.3 Weleurn zal de persoonsgegevens die bij registratie op de Website verwerken ten 

behoeve van haar dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden 

verstrekt. Door registratie op de Website geven Klant en Kandidaat toestemming 

dat Weleurn de persoonsgegevens zal verwerken. 
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9.4 Persoonsgegevens zullen niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten 

bewaard worden en in ieder geval verwijderd worden bij uitschrijving op de 

Website of op verzoek van Klant en/of Kandidaat. 

 

Artikel 10  Overmacht 

10.1Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 

geldende opvattingen voor hun rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van 

Weleurn worden daaronder begrepen. 

10.2Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 

oorzaken, waarop Weleurn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Weleurn 

niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder in ieder geval ook hacks, 

server problemen, storingen met betrekking tot internet, de Website, elektriciteit of 

e-mailverkeer, brand, ziekte, werkstakingen en andere storingen in het bedrijf van 

Weleurn.   

10.3Zodra het voor Weleurn blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen 

door het bestaan van de overmacht situatie, of zolang de overmacht situatie langer 

dan twee weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft iedere partij het recht om de 

Overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat de andere partij 

schadevergoeding is verschuldigd.  

10.4Voor zover Weleurn ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels 

gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal 

kunnen nakomen, is Weleurn gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk 

na te komen gedeelte, separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te 

voldoen.  

 

Artikel 11 Beëindiging van de Overeenkomst  

11.1Weleurn kan de Overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang opzeggen, 

onverminderd de overige rechten van Weleurn op grond van wettelijke bepalingen, 

indien:  

- Klant is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechtsvorm is 

omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;  

- Het bedrijf van Klant is beëindigd of de onderneming van Klant is 

overgedragen aan een derde;  

- Op een of meerdere aandelen van Klant in het kapitaal van een vennootschap  

enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet 

binnen dertig (30) dagen opgeheven;  

- Klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet 

voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door 

ondercuratelestelling of indien hij/zij anderszins het vrije beheer of de vrije 
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beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, een en ander ongeacht 

of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, of Klant 

buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden.  

- Klant tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende 

uit de Overeenkomst, nadat Weleurn hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook 

na ommekomst van een (herstel)termijn van 7 kalenderdagen, tekortschiet in de 

nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een 

ingebrekestelling elke melding waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Weleurn 

nakoming verlangt;  

- Na het sluiten van de Overeenkomst Weleurn ter kennis genomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet 

zal nakomen. 

11.2Klant kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn     

van één maand. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren (emailadres: 

oscar@weleurn.com). 

 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten 

12.1Klant dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Weleurn te 

respecteren, waaronder begrepen alle content, informatie, afbeeldingen en het 

materiaal op de Website. 

12.2Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Weleurn 

delen van de Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook 

te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden. 

12.3Klant vrijwaart Weleurn van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op 

rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het 

openbare gedeelte van de Website, of uit schending van deze voorwaarden. 

12.4Het is niet toegestaan de (auteursrechtelijk beschermde broncode van de) Website 

te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent 

auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele 

eigendom uit de programmatuur van de Website te verwijderen of te wijzigen. 

12.5Weleurn behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de 

Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.   

 

Artikel 13 Vrijwaring  

13.1Klant vrijwaart Weleurn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met 

de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 

anderen dan aan Weleurn toerekenbaar is.  

13.2Indien Weleurn uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is 

Klant gehouden Weleurn, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 

hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Klant 

in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Weleurn zonder 
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ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade die 

daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Klant.  

  

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  

14.1Op Overeenkomsten welke Weleurn sluit met Klant is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

14.2Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten, welke Weleurn sluit met de 

Klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting 

van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-

Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, worden beslecht.  

 


