
	

Versie 1.0 (maart 2017)	 info@4yourtalent.com pagina  1 

 
Algemene voorwaarden 4 Your Talent B.V. 

 
1. Definities 

 
Aanbieding: alle door 4YourTalent aan Klant, in schriftelijke of digitale vorm, 
aangeboden Programmatuur, diensten en overige zaken. 
 
Acceptatiedatum: de datum waarop de Klant de geleverde diensten en goederen 
accepteert. 
 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
 
Dienstverleningsovereenkomst: een Overeenkomst tussen 4YourTalent en Klant met 
betrekking tot te verlenen diensten, op grond waarvan 4YourTalent Maatwerk maakt, 
ontwikkelingswerkzaamheden of andere diensten verricht of laat verrichten (behalve 
standaard onderhoud of support) en die aan de Overeenkomst kan zijn gehecht. 
 
Documentatie: de applicatie documentatie behorende bij de Applicatie 
Programmatuur. 
 
Gebruikers: De bij naam genoemde, natuurlijke personen welke gerechtigd is om de 
Programmatuur of Producten van Derden te gebruiken, ongeacht of deze personen 
daadwerkelijk gebruik er van maken. 
 
Geldende uurtarieven: de door 4YourTalent overeengekomen uurtarieven voor het 
verrichten van haar diensten. 
 
Klant: persoon of organisatie die, digitaal dan wel schriftelijk, opdracht verstrekt heeft 
aan 4YourTalent voor het leveren van Programmatuur, diensten of overige zaken. 
 
Klant Release: de versie van de Programmatuur die op de Aangewezen 
Verwerkingsomgeving is geïnstalleerd. 
 
Maatwerk: modificatie van of aanvulling op de Applicatie Programmatuur die door 
4YourTalent op basis van een bepaalde overeenkomst wordt verstrekt.  
 
Maatwerk Programmatuur: de code van de Applicatie Programmatuur zoals die door 
4YourTalent voor de Klant is gemodificeerd of aangepast op grond van de 
Dienstverleningsovereenkomst of een andere overeenkomst met die strekking en die 
aan de Klant in licentie wordt verstrekt overeenkomstig een geldige 
Licentieovereenkomst. 
 
Opdracht: de opdracht van Klant aan 4YourTalent tot het verrichten van de in de 
Aanbieding omschreven werkzaamheden. 
 
Overeenkomst: Tussen 4YourTalent en Klant overeengekomen afspraken, waarop deze 
Algemene Voorwaarden zien. Bijlagen bij de Overeenkomst maken daar een 
onlosmakelijk deel vanuit. Alle in deze Overeenkomst en de bijbehorende bijlagen 
gebruikte definities zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij anders aangegeven. 
 
Personeel: de door 4YourTalent voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 
schakelen hulppersonen. 
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Producten van Derden: de softwareproducten van derden die door 4YourTalent aan de 
Klant in licentie zijn verstrekt in overeenstemming met de hierin gestelde 
voorwaarden. 
 
Programmatuur: de Applicatie Programmatuur, de Maatwerk Programmatuur, en 
andere door 4YourTalent voor de Klant ontwikkelde Programmatuur. 
 
Uitbreidingen: Programmatuur, of deel daarvan, of een verbetering daarvan of 
toevoeging daarbij, dan wel materiaal dat ontbreekt in de Programmatuur op het 
moment dat de licentieovereenkomsten worden gesloten, of dat nadien door of 
namens 4YourTalent ontwikkeld wordt, welk programma de Programmatuur 
modificeert teneinde in een functie of eigenschap te voorzien die oorspronkelijk niet 
aanwezig was of in een functieverbetering van de Programmatuur. Deze uitbreidingen 
komen op initiatief van 4YourTalent tot stand en worden niet afzonderlijk in rekening 
gebracht. 
 
Updates: wijzigingen in de logische structuur van de Programmatuur, door 4YourTalent 
of haar leveranciers aangebracht om fouten te herstellen in de Programmatuur die op 
grond van de licentieovereenkomsten is geleverd. 
 
 

2. Toepassing algemene voorwaarden 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen 
door 4YourTalent van zowel producten als diensten, en alle door 4YourTalent daartoe 
afgesloten Overeenkomsten. 
 
Alle aanbiedingen en andere uitingen van 4YourTalent zijn vrijblijvend, tenzij 
4YourTalent schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft. De Klant staat in voor de 
juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 4YourTalent opgegeven 
specificaties en andere gegevens waarop 4YourTalent haar aanbiedingen baseert. 
 
Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 
 
Indien de Klant volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit 
meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen 
tegenover 4YourTalent hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst. 
 
De kopjes gebruikt voor artikelen, paragrafen en inhoudsopgaven zijn uitsluitend 
bedoeld als referentie en beogen niet de Overeenkomst te interpreteren. 
 
 

3. Duur van de overeenkomst 
 
Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst 
is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen 
duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 (één) jaar geldt. 
 
De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de 
oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de Klant of 4YourTalent de 
Overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief met bericht van ontvangst beëindigt 
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met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden vóór het einde van de 
desbetreffende periode. 
 
 

4. Prijzen en betalingen 
 

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van 
overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door 4YourTalent kenbaar gemaakte 
prijzen zijn steeds in Euro’s en de Klant dient alle betalingen in Euro’s te voldoen. 
 
Aan een door 4YourTalent afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door de Klant 
geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. Een door de Klant aan 4YourTalent kenbaar gemaakt beschikbaar 
budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door 
4YourTalent te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is 
overeengekomen. 
 
De Klant dient de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen te betalen. Indien 
sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat 4YourTalent 
gerechtigd de geldende tarieven te indexeren overeenkomstig het indexcijfer van het 
CBS aangaande de cao-lonen voor de Zakelijke Dienstverlening, waarbij het jaar van 
het aangaan van de Overeenkomst als 100 wordt gesteld. Indien de Overeenkomst niet 
uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van 4YourTalent tot aanpassing van de prijzen 
of tarieven, geldt dat 4YourTalent steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming 
van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te 
passen. Indien de Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de 
aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen één (1) maand na kennisgeving van de 
aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum 
waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. 
 
Tenzij anders overeengekomen, zijn alle vergoedingen en onkosten verschuldigd bij 
aflevering van het product of de onder licentie aangeboden materiaal, of na het 
verrichten van diensten door 4YourTalent. 
 
Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen 
dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De Klant is niet gerechtigd tot 
opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde 
bedragen. 
 
Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, 
zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 
rente verschuldigd gelijk aan het laagste tarief van hetzij 2% per maand ofwel het door 
de wet toegestane maximum. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling 
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 4YourTalent de vordering uit handen geven, 
in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is 
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder 
inbegrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de 
overige wettelijke en contractuele rechten van 4YourTalent onverlet, zoals het recht tot 
opschorting. 
 
Met betrekking tot de door 4YourTalent verrichte prestaties en de daarvoor door de 
Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van 
4YourTalent volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren 
van tegenbewijs. 
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5. Meerwerk 
 
Indien 4YourTalent op verzoek van of met voorafgaande instemming van Klant 
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang 
van de overeengekomen werkzaamheden of prestaties vallen, zullen deze 
werkzaamheden of prestaties als zijnde meerwerk door Klant aan 4YourTalent worden 
vergoed volgens de alsdan gebruikelijke tarieven van 4YourTalent. 4YourTalent is 
echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat 
daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
 
Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in de vorige alinea 
het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en/of 
de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en 4YourTalent kunnen worden 
beïnvloed. 
 
Indien voor de werkzaamheden of prestaties een vaste prijs is overeengekomen, zal 
4YourTalent Klant tevoren schriftelijk inlichten indien een wijziging of aanvulling van 
de diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden. 
4YourTalent kan niet gehouden worden de gevraagde werkzaamheden uit te voeren of 
diensten te verrichten indien daarover vooraf geen schriftelijke overeenstemming is 
bereikt. 
 
 

6. Privacy 
 

De Klant zal de aangeleverde gegevens altijd aanleveren met in achtneming van de 
wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Klant 
4YourTalent desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant 
uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van 
bescherming van persoonsgegevens. 
 
De Klant vrijwaart 4YourTalent voor aanspraken van personen van wie 
persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een 
persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond 
van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan 
de aanspraak ten grondslag liggen aan 4YourTalent toerekenbaar zijn. 
 
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van 
4YourTalent door de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. 4YourTalent 
verricht haar diensten als ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. De Klant staat er tegenover 4YourTalent voor in dat de inhoud, het 
gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk 
maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart 4YourTalent tegen elke 
rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze 
gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 
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7. Beveiliging 

 
De Klant is verantwoordelijk voor doelmatige gegevensbeveiliging. De Klant zal zijn 
systemen en infrastructuur adequaat beveiligen. 
 
Indien 4YourTalent op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een 
vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen 
partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. 4YourTalent 
staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden 
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de 
overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de 
stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de 
beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 
 
De door of vanwege 4YourTalent aan de Klant verstrekte toegangs- of 
identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door de Klant als zodanig 
worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen 
organisatie van de Klant kenbaar worden gemaakt. 4YourTalent is gerechtigd 
toegewezen toegangs- of identificatiecode en certificaten te wijzigen. 
 
 

8. Voorbehoud van eigendom en rechten van opschorting 
 
Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van 4YourTalent totdat alle 
bedragen die de Klant aan 4YourTalent op grond van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst verschuldigd is, volledig aan 4YourTalent zijn voldaan.  
 
Rechten worden in voorkomend geval aan de Klant verleend of overgedragen onder de 
voorwaarde dat de Klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft 
voldaan. 
 
4YourTalent kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde 
gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, 
ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan 
4YourTalent verschuldigde bedragen heeft voldaan. 
 
 

9. Intellectueel eigendom 
 

a) Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de Programmatuur, 
de Maatwerk Programmatuur en de Documentatie of andere materialen die op 
grond van de Overeenkomst worden ontwikkeld, in gebruik worden gegeven of 
geleverd, zoals ontwerpen, analyses, aanbiedingen, rapportages etc., berusten 
uitsluitend bij 4YourTalent of diens toeleveranciers. De Klant verkrijgt 
uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht welke hem bij deze Algemene 
Voorwaarden, de Klantovereenkomsten en de wet worden toegekend. 

 
b) Het is 4YourTalent toegestaan technische maatregelen te nemen ter 

bescherming van werken, inclusief maar niet beperkt tot Programmatuur, 
producten en technieken e.d. tegen onrechtmatig gebruik. Het is Klant niet 
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Ook is het de Klant 
niet toegestaan de Programmatuur zonder tussenkomst van 4YourTalent te 
modificeren of te gebruiken in strijd met de voorwaarden van de 
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Overeenkomst. Indien deze maatregelen tot gevolg hebben dat Klant niet in 
staat is een rechtmatige reservekopie te maken van enige aan hem door 
4YourTalent geleverde software, zal 4YourTalent op verzoek van Klant een 
reservekopie van deze software aan Klant ter beschikking stellen. 

 
c) 4YourTalent behoudt zich het recht voor de middels de relatie met Klant 

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen 
vertrouwelijke informatie van Klant ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
d) 4YourTalent vrijwaart de Klant tegen directe schade die de Klant lijdt ten 

gevolge van aanspraken of vorderingen van derden ter zake van gestelde 
inbreuk van de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur en de daarbij 
behorende Documentatie op auteursrechten, handelsmerken, octrooien of 
andere rechten van intellectuele eigendom, tenzij er sprake is van de 
omstandigheden welke zijn genoemd in artikel 9.b van deze Algemene 
Voorwaarden. 

 
e) Indien de Klant, op grond van een rechterlijke beslissing niet langer gebruik zou 

mogen maken van de Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of 
Documentatie om redenen waarvoor 4YourTalent op grond van artikel 9.d 
verantwoordelijk is, zal 4YourTalent, naar eigen goeddunken en op eigen 
kosten, hetzij het recht verkrijgen voor de Klant om de Programmatuur, de 
Maatwerkprogrammatuur of Documentatie te blijven gebruiken, hetzij de 
Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of Documentatie of het inbreuk 
makende deel daarvan, te vervangen of zodanig te modificeren dat de 
Programmatuur, Maatwerk Programmatuur of Documentatie of het inbreuk 
makende deel daarvan, niet langer inbreuk maakt op de gestelde 
eigendomsrechten. 

 
f) De Klant zal 4YourTalent vrijwaren tegen schade die 4YourTalent lijdt ten 

gevolge van aanspraken en/of vorderingen van derden of procedures door 
deze derde ingesteld of aangespannen indien de Klant de Programmatuur, 
Maatwerk Programmatuur of Documentatie anders dan in de Overeenkomst is 
bepaald heeft gebruikt, bijvoorbeeld buiten de Aangewezen 
Verwerkingsomgeving. Ook vrijwaart Klant 4YourTalent tegen opzet, 
roekeloosheid en fraude in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. 

 
 

 
10. Aansprakelijkheid 

 
De Klant is steeds verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de juiste toepassing, 
daaronder mede te verstaan de interoperabiliteit, van de Programmatuur en de door 
4YourTalent te leveren diensten. 
 
Indien één der Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van 
zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal de andere Partij de nalatige Partij deswege 
in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend 
onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De 
ingebrekestelling zal onverwijld schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij 
een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. 
Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De ingebrekestelling dient een 
zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, 
opdat de nalatige Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 
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Indien 4YourTalent toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen 
is zij tegenover Klant slechts aansprakelijk voor vergoeding van de door die 
Wederpartij geleden directe schade. 
 
De eventuele aansprakelijkheid van 4YourTalent is beperkt tot een bedrag gelijk aan 
de prijs voor de Opdracht, welke gefactureerd is in het tijdvak van één jaar direct 
voorafgaande aan het schadeveroorzakende voorval. 
 
Onder directe schade wordt limitatief verstaan; 
 

a) schade aan apparatuur en programmatuur, waaronder uitsluitend verstaan 
wordt materiële beschadiging; 

b) schade aan andere eigendommen van Klant of van derden; 
c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade waaronder 

kosten voor noodvoorzieningen, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de 
aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; 
 

Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of 
niet gerealiseerde besparingen, reputatieschade of andere indirecte of gevolgschade is 
uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van 4YourTalent verband 
houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, 
bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek, of de voorkoming of beperking 
hiervan. 
 
Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet 
of grove schuld. 
 
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de 
Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 
4YourTalent meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 4YourTalent vervalt 
door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij 
de Klant voor het verstrijken van die termijn, een rechtsvordering tot vergoeding van 
de schade heeft ingesteld. 
 
Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van 
aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste 
van alle (rechts)personen waarvan 4YourTalent zich bij de uitvoering van de 
Overeenkomst bedient. 
 
 

11. Ontbinding 
 
Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, zijn: 
 

a. Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke of arbitrale 
tussenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 6:265 BW, indien de 
andere Partij, ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke 
termijn, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst te voldoen; 

en 
b. Partijen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn 

vereist, bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 
rechterlijke of arbitrale tussenkomst en zonder tot enige vergoeding 
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gehouden te zijn anders dan een redelijke vergoeding van het reeds 
uitgevoerde deel van de Opdracht, door opzegging te beëindigen, 
indien: 

 
1) Door of ten aanzien van de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling of 

faillissement aangevraagd of verleend wordt; 
2) Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij of op door of 

namens de Wederpartij ter beschikking gestelde goederen, beslag is gelegd en dit 
beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven; 

3) De onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of de Wederpartij zijn 
huidige onderneming staakt, of indien die Wederpartij een rechtspersoon is, de 
eigendomsverhoudingen in die rechtspersoon substantieel wijzigen, of deze wordt 
ontbonden; 

4) De Wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de 
verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen; of 
 

Indien de Klant onder directe of indirecte, of feitelijke zeggenschap of bestuur komt te 
staan van een andere persoon, rechtspersoon of organisatie die als concurrent van 
4YourTalent kan worden gezien, is 4YourTalent gerechtigd de overeenkomst met 
bijbehorende bijlagen door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk buiten 
rechte te ontbinden onder vermelding van de ontbindingsdatum, en zonder 
aansprakelijk te kunnen worden gesteld door de Klant. 
 
Hierboven bedoelde vormen van beëindiging geschieden per aangetekende brief, met 
bevestiging van ontvangst, gericht aan de Wederpartij. 
 
 

12. Overmacht 
 
Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe 
verhinderd is als gevolg van overmacht, noch zal de ene Partij jegens de andere Partij 
aansprakelijk zijn in geval hij zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet na 
kan komen –uitgezonderd de betalingsverplichtingen- door Overmacht. Onder 
Overmacht wordt mede verstaan overmacht van leveranciers van 4YourTalent, het niet 
naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door de Klant aan 
4YourTalent zijn voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, apparatuur, 
programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan 
4YourTalent is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van 
het internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en algemene 
vervoersproblemen. 
 
Indien een situatie van Overmacht meer dan negentig dagen voortduurt, zijn Partijen 
gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds op grond van de 
Overeenkomst geleverde prestaties worden in dat geval naar verhouding afgerekend, 
zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. 
 
 
 
 
 

13. Vertrouwelijke informatie en overname medewerkers 
 

1) Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie zoals gedefinieerd in artikel 
13.2 van deze Algemene Voorwaarden als vertrouwelijk behandelen. 
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2) Vertrouwelijke Informatie omvat alle informatie die niet algemeen bekend 

is en ter beschikking is gesteld door de Klant, 4YourTalent of hun 
leveranciers. Vertrouwelijke Informatie omvat bijvoorbeeld 
bedrijfsgeheimen, zakelijke- en marketingstrategieën, adresbestanden, 
software, Programmatuur, gegevens over research en development en 
gegevens betreffende human resources. 

 
3) Al het materiaal dat Vertrouwelijke Informatie bevat of dat daarmee in 

verband staat of daarvan is afgeleid, zal worden geretourneerd aan de 
verstrekkende partij of worden vernietigd, zodra het doel van de 
verstrekking is bereikt, naar goeddunken van de partij die de Vertrouwelijke 
Informatie heeft verstrekt. 

 
4) Vertrouwelijke Informatie mag alleen met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de verstrekkende partij worden geopenbaard, of op last 
van een gerechtelijke of arbitrale uitspraak. 

 
5) Gedurende de looptijd van de desbetreffende overeenkomst alsmede één 

(1) jaar na beëindiging daarvan is het Klant niet toegestaan om, middellijk 
of onmiddellijk, direct of indirect, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van 4YourTalent, medewerkers van 4YourTalent die betrokken 
zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan 
wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken, hetzij hen 
daartoe op enigerlei wijze te (doen) benaderen, onder verbeurte van een 
direct opeisbare boete van EUR 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro) per 
overtreding van dit verbod. 

 
 

14. Toepasselijk recht 
 

1) Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 

2) Partijen komen ten aanzien van alle geschillen welke tussen hen mochten 
ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, 
dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het ICT-
Mediationreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering 
statutair gevestigd te Den Haag. 

 
3) Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten 

Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die 
daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter 
vallen, is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in 14.2, gerechtigd 
de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde 
Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter 
zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt 
conform het bepaalde in artikel 14.2. Indien de zaak met inachtneming van 
het in dit artikel 14.5 bepaalde door één of meer der partijen ter 
behandeling en beslissing bij de wettelijk bevoegde Rechtbank aanhangig is 
gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te 
behandelen en daarover te beslissen. 
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15. Overige bepalingen 
 
De Overeenkomst met de daarbij behorende bijlagen en deze algemene voorwaarden 
vormen de gehele Overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp 
ervan, en treedt in de plaats van alle eerdere wilsverklaringen van Partijen 
dienaangaande. Wijzigingen op de Overeenkomst zullen slechts rechtsgeldig zijn in de 
schriftelijke vorm en ondertekend doorbevoegde vertegenwoordigers. 
 
4YourTalent kan in de pers en andere media aankondigingen doen over het bestaan 
van de Overeenkomst, waarbij de Klant voorafgaande aan de publicatie is 
geïnformeerd. De Klant stemt er mee in dat 4YourTalent in advertentie- en 
marketingmateriaal de Klant noemen als gebruiker van de Programmatuur. 
 
Indien wordt bepaald dat enige bepaling uit de Overeenkomst niet-afdwingbaar mocht 
zijn, zullen Partijen die bepaling vervangen door een bepaling die naar aard en 
strekking het dichtste bij de oorspronkelijke bepaling komt. 
 
De Overeenkomst bindt Partijen, hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. 
4YourTalent is gerechtigd om de Overeenkomst, opdrachtbevestiging of enige daaruit 
voortvloeiende rechten of verplichtingen over te gedragen of anderszins te 
vervreemden, aan een derde partij. Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst, 
opdrachtbevestiging of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over 
te dragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van 4YourTalent. 4YourTalent kan de uitvoering van de door 
hem te verrichten werkzaamheden of door hem te verlenen diensten geheel of 
gedeeltelijk uitbesteden aan derden. 
 
Alle uitsluitingen, voorwaarden en clausules die op grond van hun aard bestemd zijn 
ook na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, zullen na het einde van 
de Overeenkomst van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot geheimhouding, 
rechts- en forumkeuze, bepalingen over intellectuele eigendom, en vrijwaringen. 
 

 
 


