Gebruikersovereenkomst 4 Your Talent B.V.
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor alle Overeenkomsten afgesloten tussen
4YourTalent en haar klanten welke gebruik maken van de 4YourTalent Applicatie. In alle
Overeenkomsten wordt naar deze voorwaarden verwezen en deze zijn door één ieder te
raadplegen op www.4yourtalent.com/algemene_gebruikersovereenkomst
Wanneer u een Overeenkomst met 4YourTalent aangaat namens een bedrijf of een andere
juridische entiteit dan verklaart u daarbij gemachtigd te zijn dit bedrijf of juridische entiteit te
binden aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Wanneer u zich als Gebruiker registreert of geregistreerd wordt en gebruik maakt van de
Applicatie, verklaart u zich te zullen houden aan deze Gebruiksvoorwaarden inclusief andere
Voorwaarden waarnaar in deze overeenkomst verwezen wordt.
Bij het tot stand komen van een overeenkomst zal 4YourTalent dit bevestigen inclusief de
referentie aan deze gebruiksvoorwaarden.
DEFINITIES
4YourTalent
Met 4YourTalent wordt 4 Your Talent B.V. danwel een gerechtigde vertegenwoordiger van
4YourTalent B.V. bedoeld.
Algemene Voorwaarden
Dit zijn de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van 4 Your
Talent B.V.
Applicatie
Dit is de door 4YourTalent ontwikkelde en beschikbaar gestelde software tool welke te
bereiken is via url www.4yt.me of via een redirect via een andere url, waartoe u volgens een
overeenkomst met 4YourTalent toegang toe heeft.
Eerste Licentietermijn
Dit is de periode waarin de eerste Gebruiker(s) gebruik kunnen maken van de Applicatie. Na
deze periode gaat de verlengingstermijn in.
Gebruikers
• Actieve Gebruikers zijn alle gebruikers, meestal medewerkers, welke middels een
gebruikersnaam en wachtwoord toegang hebben tot de Applicatie en de mogelijkheid
hebben om resultaat scores toegewezen te krijgen in de online monitor. Een gebruiker
wordt als actieve gebruiker aangemerkt wanneer deze door de Licentiegemachtigde
wordt aangemerkt als Actieve Gebruiker. Dit gebeurt in de beheer module binnen de
Applicatie.
• Passieve Gebruikers zijn gebruikers, meestal trainers, coaches of managers, welke de
Applicatie door middel van inloggen kunnen gebruiken maar zelf geen resultaat scores
toegewezen kunnen krijgen.
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GRIP-elementen
Dit zijn de extra functionaliteiten welke binnen de Applicatie beschikbaar zijn. De GRIPelementen bestaan uit de volgende elementen;
- Vaardigheden
- Kennis
- Competenties
- Motivatie
- Resultaat
Deze elementen zijn binnen de applicatie in -en uit schakelbaar. Per ingeschakeld GRIPelement (functionaliteit) zullen licentiekosten per gebruiker in rekening worden gebracht. De
Licentiegemachtigde is gemachtigde om deze GRIP-elementen in of uit te schakelen.
Ingangsdatum
Als ingangsdatum wordt de eerste dag van de volgende maand genomen nadat een Actieve
Gebruiker door de Licentiegemachtigde als Actieve Gebruiker wordt ingesteld in de Applicatie.
Inhoud
Alle audiovisuele informatie, software, producten, documenten en diensten die deel uit maken
van de Applicatie of die u beschikbaar worden gesteld gedurende uw gebruik van de
Applicatie.
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle niet gepatenteerde uitvindingen, patentaanvragen, patenten, ontwerprechten, copyrights,
handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, domeinnaam rechten, knowhow en andere
rechten op handelsgeheimen, en alle overige intellectuele eigendomsrechten, afgeleiden
hiervan en vormen van bescherming van soortgelijke aard waar ook ter Wereld.
Klantgegevens
Alle informatie en data welke door u aan de Applicatie zijn toegevoegd tijdens het gebruik van
de Applicatie.
Licentiegemachtigde
De persoon welke namens uw onderneming is aangewezen en gemachtigd om nieuwe
Gebruikers in de Applicatie aan te maken en daarmee licenties voor Gebruikers aan te
schaffen. De licentiegemachtigde krijgt binnen de Applicatie de rol (rechten) van
bedrijfsbeheerder.
Licentietermijn
De periode dat Gebruikers gebruik kunnen maken van de Applicatie middels inlog gegevens.
Overeenkomst
Deze voorwaarden en alle schriftelijke of online verwijzingen hiernaar. 4YourTalent kan deze
voorwaarden regelmatig naar eigen inzicht bijwerken.
Technologie van 4YourTalent
Alle eigen technologie van 4YourTalent of haar leveranciers welke aan u door 4YourTalent ter
beschikking wordt gesteld bij het gebruik van de Applicatie. Hieronder wordt verstaan alle
software, hardware, producten, processen, algoritmen, gebruikersinterfaces, technieken,
ontwerpen en overige materiële of immateriële technische producten of data.
Wederverkoper
Een door 4YourTalent gemachtigde onderneming welke namens 4YourTalent gebruikers
licenties mag aanbieden. De verkoop van de licenties zal door 4YourTalent geschieden.
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ALGEMEEN
Licentie: verlening en beperkingen
4YourTalent verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, recht om de Applicatie
te gebruiken uitsluitend voor uw interne doeleinden overeenkomstig de voorwaarden van
deze Overeenkomst. Alle rechten die niet nadrukkelijk aan u worden verleend, zijn
voorbehouden aan 4YourTalent. Gebruikerslicenties mogen niet worden gedeeld of gebruikt
door meer dan één individuele Gebruiker. Wel kunnen deze opnieuw worden toegewezen aan
nieuwe Gebruikers die voormalige Gebruikers vervangen die uit dienst zijn getreden of van wie
de arbeidsstatus of functie anderszins is gewijzigd en die de Applicatie niet langer gebruiken.
Klantinformatie en –gegevens
4YourTalent is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke u naar de
Applicatie hebt verzonden tijdens uw gebruik van de Applicatie (zijnde "Klantgegevens"). U
bent zelf verantwoordelijk voor de integriteit, wettelijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en
intellectuele eigendom of uw gebruiksrecht met betrekking tot alle Klantgegevens. U zult de
aangeleverde gegevens altijd aanleveren met in achtneming van de geldende wetgeving
betreffende het verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
De Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens
verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het melden van datalekken aan de
relevante privacy autoriteit en/of de betrokkenen, de verplichting tot het verstrekken van
informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren, en het verwijderen van
persoonsgegevens van betrokkene. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze
verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. 4YourTalent verricht de Onlinediensten als
‘bewerker’ in de zin van de Wet
Verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccounts
en dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en buitenlandse
wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van de Applicatie, inclusief
wetten, verdragen en voorschriften inzake gegevens privacy, internationale communicatie en
verzending van technische of persoonlijke gegevens.
U dient 4YourTalent direct op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van een
wachtwoord of account of een andere bekende of vermoedelijke schending van de beveiliging
en redelijkerwijs alles in het werk te stellen om het kopiëren of distribueren van Inhoud
onmiddellijk te stoppen zodra deze praktijk bekend is of hierover vermoedens bestaan bij u of
uw gebruikers. Het is niet toegestaan zich voor te doen als een andere gebruiker van de
Applicatie of onjuiste identiteitsgegevens verstrekken om toegang te krijgen tot de Applicatie
of deze te gebruiken.
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Bescherming Persoonsgegevens.
Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, om een andere reden dan een overtreding door u,
stelt 4YourTalent u binnen 25 werkdagen na beëindiging een bestand met de Klantgegevens
beschikbaar als u hierom op het moment van beëindiging verzoekt. 4YourTalent behoudt zich
het recht voor om Klantgegevens zonder kennisgeving te onthouden, verwijderen en/of
negeren wegens een overtreding, inclusief maar niet beperkt tot wanbetaling door u. Na een
gegronde beëindiging komt uw recht om Klantgegevens te openen of gebruiken direct te
vervallen en is 4YourTalent niet verplicht om Klantgegevens te onderhouden of aan te leveren.
Gegevensopslag en Fair Use Policy
U wordt gratis een schijfruimte ter beschikking gesteld als genoemd in de Applicatie. Op deze
ter beschikkingstelling van de schijfruimte is een Fair Use Policy van toepassing. De
bijbehorende fair use limiet houdt in dat bij excessief gebruik van de dataopslag 4YourTalent
u kan verzoeken uw dataopslag te minderen of u hiervoor een bedrag in rekening kan brengen.
Internetvertragingen
De dienstverlening van 4YourTalent kan onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en
andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.
4YourTalent is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere
schade ten gevolge van deze problemen.
Intellectueel eigendom
Alleen 4YourTalent bezit alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle bijbehorende
Intellectuele Eigendomsrechten, in en op de Technologie, Inhoud en Service van de Applicatie
en eventuele suggesties, ideeën, verzoeken om verbeteringen, feedback, aanbevelingen of
andere informatie die u of enige andere partij hebt ingediend in verband met de Applicatie.
Deze Overeenkomst is geen verkoopcontract en verleent u geen eigendomsrechten op of in
verband met de Applicatie, Technologie of Intellectuele Eigendomsrechten van de Applicatie.
De naam 4YourTalent, het logo van 4YourTalent en de productnamen gerelateerd aan de
Applicatie zijn handelsmerken van 4YourTalent en voor het gebruik hiervan wordt geen recht
of licentie verleend.
Privacy
De privacyverklaring van 4YourTalent is van toepassing op het gebruik van de Applicatie en
kan worden bekeken op www.4yourtalent.com. 4YourTalent behoudt zich het recht voor om
het privacy beleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen. Omdat de Applicatie een
gehoste online toepassing is, moet 4YourTalent mogelijk af en toe alle gebruikers van de
Applicatie op de hoogte stellen van belangrijke berichten over de werking van de Applicatie.
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LICENTIE EN BETALINGSVOORVOORWAARDEN
Tarieven: kosten en betaling
U dient alle kosten of tarieven ten laste van uw account te voldoen overeenkomstig de kosten, tarief- en factuurvoorwaarden die gelden op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
De aanvangskosten komen overeen met het aantal in gebruik zijnde gebruikerslicenties maal
de op dat moment geldende tarieven voor gebruikerslicenties. Betalingsverplichtingen kunnen
niet worden geannuleerd, opgeschort en/of verrekend, en bedragen kunnen niet worden
gerestitueerd.
Een geautoriseerde Licentiegemachtigde kan in de Applicatie Gebruikers (licenties) en of
functionaliteiten (GRIP-elementen) toevoegen en activeren. Voor extra licenties en of
functionaliteiten geldt het volgende; de tarieven voor de extra licenties en of functionaliteiten
zijn conform de dan geldende tarieven; licenties en of functionaliteiten welke gedurende een
periode zijn toegevoegd, worden voor de eerstvolgende betalingstermijn in rekening gebracht.
4YourTalent behoudt zich het recht voor om de tarieven en kosten te wijzigen en op enig
moment nieuwe kosten te introduceren, waarvan u uiterlijk 30 dagen van tevoren per e-mail
op de hoogte wordt gesteld.
Facturering, verlenging en indexatie
Kosten voor het gebruik van de Applicatie worden per maand vooraf door 4YourTalent in
rekening gebracht. Voor bijbestelde licenties en functionaliteiten geldt dat deze per
eerstvolgende maand en vooraf gefactureerd worden.
De kosten voor verlenging zijn gelijk aan het dan geldende totale aantal gebruikerslicenties
maal de licentietarieven die van kracht zijn gedurende de vorige termijn.
De kosten van de Applicatie zijn exclusief belastingen, heffingen of accijnzen.
4YourTalent is gerechtigd jaarlijks 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.
Wanneer uw factuur volgens u onjuist is, dient u binnen 10 werkdagen na de datum van de
desbetreffende factuur schriftelijk contact met ons opnemen om in aanmerking te komen voor
een correctie of creditering. Hierna wordt de factuur als juist aangemerkt en komt het recht op
correctie te vervallen.
Wanbetaling en opschorting
4YourTalent houdt zich het recht voor om haar verplichtingen, waaronder het verlenen van
toegang tot de Applicatie op te schorten als uw account een achterstallig saldo heeft
(betalingsachterstand). Over het openstaande saldo van uw achterstallige facturen wordt een
rente van 2,0% per maand of het wettelijk toegestane maximum berekend, waarbij het laagste
bedrag geldt, plus alle incassokosten. Gedurende de opschortingsperiode bent u nog steeds
de kosten voor gebruikerslicenties verschuldigd. Als u of 4YourTalent deze Overeenkomst
beëindigt, bent u verplicht het openstaande saldo van uw account te voldoen inclusief de

Versie 1.1 (oktober 2017)

info@4yourtalent.com

pagina 5

eventueel verschuldigde rente. U stemt ermee in dat 4YourTalent dergelijke onbetaalde
kosten of anderszins deze onbetaalde kosten bij u kan factureren.
U stemt ermee in en verklaart dat 4YourTalent niet verplicht is om Klantgegevens te bewaren
en dat deze Klantgegevens permanent kunnen worden verwijderd als uw account 30 dagen of
langer een achterstallig saldo heeft.
Duur van de Overeenkomst
Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Ingangsdatum. Voor gebruikerslicenties geldt dat
de Eerste Licentietermijn ingaat nadat de Licentiegemachtigde de Gebruiker de status actief
heeft gegeven in het gebruikersbeheer van de Applicatie.
De Eerste Licentietermijn duurt 3 maanden. Nadat de eerste Licentietermijn is verstreken,
wordt deze Overeenkomst automatisch verlengd met opeenvolgende termijnen van één
maand, zijnde de verlengingstermijn.
Licenties: Beëindiging
Nadat de Eerste Licentietermijn is verlopen kan de Licentiebeheerder een Licentie beëindigen
door de Actieve Gebruiker in het gebruikersbeheer van de Applicatie niet langer op Actief in te
stellen. De Licentietermijn zal hierna niet meer verlengd worden.
4YourTalent stelt u de Applicatie tot 1 maand na beëindigingdatum beschikbaar om uw in de
Applicatie vastgelegde Klantgegevens en eventuele overige data te extraheren en veilig te
stellen. U stemt ermee in en verklaart dat 4YourTalent niet verplicht is om deze Klantgegevens
en data langer dan 1 maand te bewaren en dat deze gegevens dertig dagen na
beëindigingdatum verwijderd kunnen worden.
Gegronde beëindiging
Als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt of zonder toestemming de Technologie of de
Applicatie van 4YourTalent gebruikt, wordt dit beschouwd als een wezenlijke overtreding van
deze Overeenkomst. 4YourTalent kan naar eigen inzicht uw wachtwoord, account of gebruik
van de Applicatie beëindigen als u deze Overeenkomst overtreedt of anderszins niet naleeft. U
stemt ermee in en accepteert dat 4YourTalent niet verplicht is om de Klantgegevens te
bewaren en deze gegevens kan verwijderen als u een wezenlijke overtreding van deze
Overeenkomst hebt begaan, inclusief maar niet beperkt tot wanbetaling van openstaande
kosten, en u deze overtreding niet hebt gecorrigeerd binnen 30 dagen nadat u hierop bent
gewezen.
GARANTIES
4YourTalent staat er niet voor in dat de in het kader van de online-dienst ter beschikking te
houden Applicatie foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. 4YourTalent zal zich er
voor inspannen fouten in de Applicatie binnen een acceptabele termijn te herstellen indien en
voor zover de betreffende fouten door de Klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij
4YourTalent zijn gemeld. 4YourTalent kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken
uitstellen totdat een nieuwe versie van de Applicatie in gebruik wordt genomen. 4YourTalent
staat er niet voor in dat gebreken in de Programmatuur die door derden is ontwikkeld, zullen
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worden verholpen. 4YourTalent is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Applicatie aan te brengen.
Indien de Programmatuur in opdracht van de Klant is ontwikkeld, kan 4YourTalent volgens zijn
gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan de Klant in rekening brengen. De Klant zal op
basis van de door 4YourTalent verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en
beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de online-dienst, verminking of verlies
van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig
aanvullende maatregelen treffen. 4YourTalent verklaart zich bereid om op verzoek van de
Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de Klant te nemen
maatregelen, tegen door 4YourTalent te stellen (financiële) voorwaarden. 4YourTalent is
nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 4YourTalent staat er
niet voor in dat de Applicatie tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevantie wet- en
regelgeving.
OVERIGEN
Kennisgeving
4YourTalent kan kennisgevingen verzenden via een algemeen bericht via de Applicatie, een email naar uw e-mailadres dat in de klantgegevens van 4YourTalent is geregistreerd of een
brief die per post wordt verzonden naar het adres dat in de klantgegevens van 4YourTalent is
geregistreerd. 4YourTalent gaat ervan uit dat een dergelijke kennisgeving na 2 werkdagen (bij
verzending per post) of 1 werkdag (bij verzending per e-mail) is ontvangen. U kunt op elk
gewenst moment als volgt een kennisgeving sturen naar 4YourTalent (waarbij deze
kennisgeving wordt geacht te zijn overhandigd zodra 4YourTalent deze ontvangt): per brief die
per post is verzonden naar 4YourTalent naar het volgende adres:
4YourTalent B.V., Lavasveld 8, 5467 KR te Veghel, Nederland, ter attentie van: de administratie.
Wijziging van voorwaarden
4YourTalent behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst of het
beleid in verband met de Applicatie op enig moment te wijzigen. De bijgewerkte versie van
deze Overeenkomst gaat in zodra deze is gepubliceerd via de Applicatie. U bent zelf ervoor
verantwoordelijk om deze Overeenkomst regelmatig te bekijken. Als u de Applicatie na
dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt.
Toewijzing; Wijziging in Beheer
Deze Overeenkomst mag niet door u worden toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van 4YourTalent, maar kan zonder uw toestemming door 4YourTalent worden
toegewezen aan (1) een moedermaatschappij of dochteronderneming, (2) een onderneming
die bedrijfsmiddelen heeft aangekocht of (3) een onderneming die uit een fusie is ontstaan.
Iedere beoogde toewijzing die in strijd is met deze paragraaf, is ongeldig. Bij iedere feitelijke
of voorgestelde wijziging in de zeggenschap over uw bedrijf waarmee een directe concurrent
van 4YourTalent direct of indirect 50% van uw bedrijf in bezit of onder beheer krijgt of zou
krijgen, mag 4YourTalent deze overeenkomst direct met reden beëindigen na een schriftelijke
kennisgeving.
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Vragen of aanvullende informatie:
Als u vragen over deze Overeenkomst hebt of aanvullende informatie wilt, kunt u een e-mail
sturen naar info@4yourtalent.com.

Voor akkoord

Hierbij verklaart u als Licentiegemachtigde namens het bedrijf wat u vertegenwoordigt
akkoord te gaan met deze gebruikersovereenkomst.
Bedrijf
Adres
Postcode
Plaats

:
:
:
:

Naam
Voornaam
Functie
Telefoon
Email

:
:
:
:
:

Datum

:

Handtekening

:
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