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K.v.K. Utrecht: 59413425
Artikel 1 Definities
Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter worden geschreven, de
volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van Tax Talents ten behoeve van www.taxtalents.nl.
Bijlage(n):
aanhangsel(s) bij de Overeenkomst die van de Overeenkomst deel uitmaken.
Dienst(en):
de dienst(en) zoals nader omschreven in de tussen Tax Talents en Opdrachtgever gesloten
Overeenkomst, waaronder het opnemen van het bedrijf/ de organisatie in het overzicht op
www.taxtalents.nl;
Gebruikers:
de particuliere gebruikers van www.taxtalents.nl die bijvoorbeeld reageren op een vacature
die op www.taxtalents.nl wordt getoond, alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken
van de www.taxtalents.nl;
Tax Talents:
Tax Talents is onderdeel van Fiscale Arena en is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 42 te
Utrecht;
taxtalents.nl:
het digitale platform dat toegankelijk is via www.taxtalents.nl;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Tax Talents en Opdrachtgever (schriftelijk of digitaal), op grond
waarvan Tax Talents haar Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, met inbegrip
van alle daaraan gehechte en door de partijen bij de Overeenkomst geparafeerde Bijlagen;
Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Tax Talents een Overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alsmede
op alle Overeenkomsten betreffende het verlenen van Diensten door Tax Talents aan
Opdrachtgever.
2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van
eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden.
2.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de
specifieke Overeenkomst en/of opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever gelden slechts indien
zij uitdrukkelijk schriftelijk door Tax Talents zijn aanvaard.
2.5 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig is met hetgeen in deze Algemene
Voorwaarden is gesteld, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Offertes van Tax Talents zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van
maximaal 30 (dertig) dagen vanaf datum verzending door Tax Talents aan Opdrachtgever.
3.2 Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra Tax Talents een door
een daartoe bevoegde persoon ondertekende Overeenkomst van Opdrachtgever heeft
ontvangen.
3.3 De Overeenkomst zal in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
• omschrijving van de af te nemen Diensten;
• termijn van de Overeenkomst;
• prijs voor de af te nemen Diensten, exclusief BTW.
3.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ingevolge de Overeenkomst verkregen rechten
over te dragen aan een derde zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke
toestemming van Tax Talents.
Artikel 4 Prijs en Betaling
4.1 Prijzen zijn, indien niet anders vermeld, in EURO, exclusief omzetbelasting (BTW) en/of
overige door de overheid opgelegde heffingen.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.
4.3 Tax Talents behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten
te herzien of te wijzigen. Tax Talents zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens
30 (dertig) dagen van tevoren aankondigen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een
dergelijke prijswijziging, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst per direct te
ontbinden.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Tax Talents gerechtigd de dan geldende
wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is Tax Talents gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan de betreffende
betalingsverplichting heeft voldaan.

4.4.1 Indien Tax Talents genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen
rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor rekening komen van Opdrachtgever.
Artikel 5 Rechten en verplichtingen Tax Talents i.v.m. www.taxtalents.nl
5.1 taxtalents.nl heeft onder andere als doel de fiscale arbeidsmarkt zichtbaar te maken op
internet.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen is Tax Talents nimmer partij bij een eventuele
overeenkomst die tot stand komt tussen Opdrachtgever en een Gebruiker.
5.3 Tax Talents geeft geen enkele garantie af voor de hoeveelheid traffic op www.taxtalents.nl,
het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Gebruikers of
met betrekking tot de Gebruikers van www.taxtalents.nl en is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor het generen van traffic of het verloop van de contacten tussen
Opdrachtgever en Gebruikers. Dit houdt in dat alleen de betreffende Opdrachtgever en
Gebruiker aansprakelijk is (of zijn) voor de nakoming van gemaakte afspraken. Tax Talents
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de Gebruiker of van
de werkzaamheden die worden geleverd aan Opdrachtgever door een Gebruiker.
5.4 Tax Talents heeft te allen tijde het recht om de teksten van door Opdrachtgever
aangeleverde vacatures en/of bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. Tax Talents heeft
eveneens te allen tijde het recht om vacatures en/of bedrijfsinformatie van Opdrachtgever te
weigeren of te verwijderen van www.taxtalents.nl zonder enige schadevergoeding
verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever. Tax Talents kan onder meer tot bovengenoemde
handelingen overgaan in de volgende gevallen:
• bedrijfsinformatie is naar mening van Tax Talents onjuist en/of onvolledig;
• bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
• bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.
•
Artikel 6 Rechten en verplichtingen Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder in ieder geval begrepen
vacaturegegevens, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en bankgegevens, die voor de
uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Tax Talents door Opdrachtgever
zijn verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omschrijving van de bedrijfsinformatie en
vacatureteksten, het bedrijfslogo, de link naar de eigen website zoals dit wordt gepubliceerd
op www.taxtalents.nl. Opdrachtgever garandeert dat de omschrijving van de door hem op
www.taxtalents.nl geplaatste bedrijfsinformatie en/ of vacatures juist en volledig is.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Tax Talents terzake van alle schade uit welke hoofde dan ook,
veroorzaakt door of in verband met de door Opdrachtgever geplaatste bedrijfsinformatie en/
of vactures op www.taxtalents.nl.
6.4 Tax Talents is gerechtigd om de door Opdrachtgever op www.taxtalents.nl geplaatste
bedrijfsinformatie en/ of vacatures op andere websites van Tax Talents te plaatsen of
anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

6.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om www.taxtalents.nl en/of de verbindingen anders
te gebruiken dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst dan wel te
gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of
goede zeden.
Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Met uitzondering van de informatie die door Opdrachtgever is geleverd in verband met het
plaatsen op www.taxtalents.nl van een vacature en/of bedrijfsinformatie, berusten alle
(intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot (alle onderdelen van) de content van
www.taxtalents.nl, waaronder in ieder geval begrepen de auteursrechten c.q.
databankrechten op de teksten, vormgeving, (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal,
geluidsmateriaal, formats, software en alle overige content, uitsluitend bij Tax Talents en/of
haar licentiegevers.
7.2 De URL taxtalents.nl is eigendom van Tax Talents. Tax Talents heeft het exclusieve recht
om deze website te exploiteren.
7.3 Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie
geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden en vrijwaart Tax
Talents voor eventuele claims van derden terzake.
7.4 Tax Talents garandeert dat de content van www.taxtalents geen inbreuk maakt op de
(intellectuele) eigendomsrechten van derden en vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele
claims van derden terzake.
Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking krijgt/kan
krijgen over vertrouwelijke gegevens van Tax Talents en/of van Gebruikers. Opdrachtgever is
verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen
tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tax Talents en/of de betreffende
Gebruiker.
8.2 Opdrachtgever zal de gegevens en informatie als bedoeld in artikel 8.1 niet gebruiken voor
een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld noch deze op enigerlei wijze ter
beschikking stellen van derden.
Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1 Alle NAW- dan wel andere persoonsgegevens, in welke vorm dan ook, die door Tax
Talents aan Opdrachtgever worden verstrekt, blijven eigendom van Tax Talents.
Opdrachtgever garandeert dat zij met betrekking tot deze persoonsgegevens handelt in
overeenstemming met de daarvoor in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving,
waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en vrijwaart Tax Talents voor enige
claim van derden terzake.

Artikel 10 Onderhoud en garantie www.taxtalents.nl
10.1 Tax Talents is te allen tijde gerechtigd de website www.taxtalents.nl (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het
onderhouden en/of aanpassen van www.taxtalents.nl, zonder dat hierdoor voor
Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding ontstaat. Tax Talents zal zich inspannen om
onderhoudswerkzaamheden aan www.taxtalents.nl zoveel mogelijk buiten kantooruren en in
het weekend te laten plaatsvinden.
10.2 De inhoud van www.taxtalents.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tax
Talents garandeert echter niet:
• dat de systemen van www.taxtalents.nl vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden;
• dat de informatie op www.taxtalents.nl volledig en juist is, waaronder mede verstaan de
door de Gebruikers opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's;
• dat www.taxtalents.nl ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.
10.3 www.taxtalents.nl kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een
hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Tax Talents heeft geen zeggenschap
over (de inhoud van) deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gehouden terzake de werking en/of inhoud van deze websites.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Tax Talents voor directe schade wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot maximaal het bedrag dat
aan Opdrachtgever is gefactureerd gedurende een kalenderjaar.
11.2 Tax Talents is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade
door verlies van gegevens.
Artikel 12 Duur en (tussentijdse) beëindiging
12.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de betreffende Overeenkomst
aangegeven periode.
12.2 Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
buitengerechtelijke te ontbinden, indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn,
tekortschiet in de nakoming van Overeenkomst.
12.3 Ieder der partijen is voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
buitengerechtelijk te ontbinden, zonder nader ingebrekestelling, indien de andere partij
surseance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard
dan wel tot liquidatie overgaat.
12.4 Tax Talents is voorts gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een enkele
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat zij om
welke reden dan ook genoodzaakt is het gebruik/de exploitatie van www.taxtalents.nl te
staken.

Artikel 13 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of Bijlagen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de
Bijlagen onverbindend blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst,
Algemene Voorwaarden of Bijlagen onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen
verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door verbindende
bepalingen, die zo min mogelijk afwijken van de onverbindende bepalingen.
14.2 Aanvullingen op en/of wijzigingen van de Overeenkomst of de Bijlagen zijn slechts geldig
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen getekend.
Utrecht, 1 januari 2016

