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1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

International Talent Community (ITC): de besloten vennootschap met handelsnaam
International Talent Community B.V. (hierna te noemen “ITC”) gevestigd en kantoorhoudende
te (3521 AL) Utrecht op het adres Jaarbeursplein 6 en ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68403593;
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van ITC die van toepassing zijn en
onderdeel uitmaken van de Overeenkomst tussen ITC en de Gebruiker van de Diensten;
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van
ITC;
Dienst(en): de dienst(en) die ITC, onder meer via haar Website, aan de Gebruiker verleent
zoals nader omschreven in de Overeenkomst tussen ITC en de Gebruiker;
Overeenkomst: de rechtsverhouding tussen ITC en de Gebruiker waar deze Algemene
Voorwaarden onderdeel van uitmaken;
Website: de website van ITC op http://www.utrechtregion.com/ en alle onderliggende
webpagina’s;
Content: alle informatie van zowel ITC als de Gebruiker die door ITC (via de Website)
toegankelijk wordt gemaakt. Aan de zijde van de Gebruiker bestaat dit onder meer uit door de
Gebruiker aangeleverd reclamemateriaal, de aanbieding van diensten door Gebruiker aan
Derden alsmede vacatures bij Gebruiker;
Partij(en): één of meerdere partij(en) bij de Overeenkomst;
Preffered Partner: een voorkeursleverancier die door ITC wordt ingeschakeld om bepaalde
Diensten te leveren die ITC op dat moment niet zelf verzorgt.
Derde(n): een partij die niet rechtstreeks betrokken (Partij) is bij de Overeenkomst tussen
ITC en Gebruiker, waaronder ook wordt verstaan een partij, niet zijnde Gebruiker, die
gebruik maakt van de Diensten van ITC evenals een partij die in geen enkele of een andere
rechtsverhouding staat tot ITC.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1
2.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle Diensten van ITC
alsmede op elk aanbod van ITC tot het leveren van Diensten.
ITC is op elk moment gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. ITC zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. De meest actuele versie van deze
Algemene Voorwaarden zal op de Website te vinden zijn. Indien de Gebruiker de
Diensten blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden,
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2.3

2.4

accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden.
Partijen wijzen de toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden, zoals
branchevoorwaarden of door Gebruiker gehanteerde eigen algemene voorwaarden,
uitdrukkelijk van de hand.
Gebruiker erkent dat ITC voor de uitvoering van een deel van haar Diensten de diensten van
Derden moet inschakelen en dat deze partijen mogelijk hun eigen algemene voorwaarden van
toepassing verklaren (in aanvulling op of in de plaats van deze Algemene Voorwaarden) en
Gebruiker accepteert dat deze algemene voorwaarden door zowel deze Derde als door ITC
tegen hem kunnen worden ingeroepen, evenwel zonder dat Gebruiker als partij bij de
overeenkomst tussen ITC en/of deze Derde kan worden aangemerkt. In voorkomende
gevallen zal ITC de betreffende algemene voorwaarden van de Derde voorafgaand aan de
uitvoering van de Diensten ter beschikking stellen aan Gebruiker en Gebruiker in de
gelegenheid stellen om van het gebruik van de Diensten af te zien mocht hij met deze
voorwaarden niet instemmen.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1

3.2

Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gebruiker de hem door ITC aangeboden
schriftelijke Overeenkomst heeft ondertekend en de ondertekende versie door ITC retour is
ontvangen. Met instemming van beide Partijen kan een Overeenkomst ook op andere wijze tot
stand komen.
Een opdracht van Gebruiker aan ITC tot het verlenen van Diensten bindt ITC pas nadat ITC
deze opdracht schriftelijk heeft aanvaardt dan wel kenbaar is geworden dat ITC met de
uitvoering van de Diensten is begonnen.

4. Toegang tot de Diensten
4.1

4.2
4.3

Onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden verstrekt
ITC aan de Gebruiker het recht op toegang tot en het gebruik van de overeengekomen
Diensten en inzage van de Content op de Website.
In de Overeenkomst tussen Partijen en op de Website zelf kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld met betrekking tot de Diensten.
ITC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor het gebruik van de Website te
veranderen indien ITC dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren en/of de
veiligheid van de Website.

5. Gebruik van de Diensten
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Gebruiker zal gebruik maken van de Diensten van ITC onder de overeengekomen
voorwaarden en op een wijze die geen schade berokkent aan ITC en/of Derden.
Gebruiker erkent dat de correctheid, volledigheid en het niet misleidend zijn van de door hem
aangeleverde Content van essentieel belang is voor de optimale werking van de
Diensten die ITC aanbiedt en levert aan Gebruiker en Derden, en Gebruiker staat hiervoor in
jegens ITC. Indien Gebruiker constateert dat Content van Gebruiker niet (langer) correct,
volledig en niet misleidend is, dan zal Gebruiker ITC hier onmiddellijk van op de hoogte
stellen. ITC zal dan in overleg met Gebruiker zorg dragen voor verwijdering of aanpassing van
de Content.
Door het gebruik van de Diensten geeft Gebruiker aan ITC toestemming deze Content aan te
wenden voor het verlenen van Diensten aan Gebruiker en/of Derden.
ITC is niet verantwoordelijk voor het gebruik van haar Diensten of de Content door Derden.
ITC heeft het recht om Content van Gebruiker te weigeren indien die Content:
a. reclameboodschappen en/of verwijzingen bevat die vallen buiten hetgeen specifiek hierover
is overeengekomen met ITC en die naar de mening van ITC aanstootgevend of anderszins
bezwaarlijk zijn;
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programma’s bevat die op enige
wijze schadelijk kan zijn voor ITC en/of Derden;
c. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de
Gebruiker bij ITC betrokken is (anders dan overeengekomen);
d. gegevens van Derden gebruikt voor doeleinden anders dan overeengekomen met ITC;
e. in strijd is met geldende wet- en/of regelgeving;
f. inbreuk maakt op de rechten van ITC en/of Derden, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van
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5.6

5.7

privacy;
g. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is;
h. de belangen en goede naam van ITC kan schaden;
i. uitlatingen bevat die als discriminerend, bedreigend of misleidend kunnen worden opgevat of
die door een redelijk denkend persoon – alles geheel ter vrije beoordeling van ITC – als
beledigend kunnen worden opgevat;
j. de toegestane omvang overschrijdt;
Content die in strijd is met het in dit artikel bepaalde kan door ITC worden geweigerd,
worden verwijderd of worden aangepast, zonder dat dit een tekortkoming oplevert in de
nakoming van de Overeenkomst door ITC of Gebruiker het recht geeft om de Overeenkomst
te beëindigen dan wel de Gebruiker recht geeft op schadevergoeding, korting of
compensatie anderszins. Indien ITC op grond van dit artikel bepaalde Content verwijderd of
aanpast zal ITC dit met bekwame spoed mededelen aan de Gebruiker met een opgave van
de reden.
Gebruiker zal, indien hij van mening is dat ITC of een Derde via de Website of Diensten van
ITC inbreuk maakt op zijn rechten, dit aan ITC melden en ITC in de gelegenheid stellen deze
inbreuk binnen een redelijke termijn zelf weg te nemen, zonder dat dit voor ITC enige
verplichting of aansprakelijkheid schept.

6. Verlening en beschikbaarheid van de Diensten
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

ITC zal zich maximaal inspannen om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit
te voeren in overeenstemming met de wensen van Gebruiker, maar staat er niet voor in dat
het door de Gebruiker gewenste resultaat wordt bereikt (inspanningsverplichting).
De Overeenkomst omvat uitsluitend de Diensten die nadrukkelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen. ITC is nimmer gehouden Diensten te verlenen die zich begeven buiten de
inhoud of omvang van hetgeen nadrukkelijk is overeengekomen.
Gebruiker erkent en aanvaardt dat de dienstverlening van ITC hoofdzakelijk bestaat uit het
(via haar Website of anderszins) ter beschikking stellen van een platform waar ITC content
van gebruikers van haar Diensten ter beschikking stelt en waar derden in contact
kunnen geraken met gebruikers van de Diensten van ITC. ITC heeft geen invloed op en/of
betrokkenheid bij de inhoud, kwaliteit of gebruik van de Content noch met eventuele
aanbiedingen of overeenkomsten die hieruit voortkomen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dat naar het oordeel van
ITC vereist, is ITC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over
te laten aan Derden.
De Gebruiker accepteert dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen
bevat zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (derhalve op “as is, where is”
basis) aantreft en dat ook het aanbod van haar specifieke Diensten (voor zover de
Overeenkomst ruimte laat voor een vrije invulling daarvoor door ITC) van tijd tot tijd kan
verschillen. In het bijzonder geldt dat ITC niet garandeert of ervoor instaat dat de Website
en/of de (overige) Diensten te allen tijde, zonder onderbrekingen of storingen, toegankelijk
en/of bruikbaar zijn.
ITC is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarvoor aansprakelijk
te zijn jegens Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk of deels) buiten gebruik of
werking te stellen (voor alleen Gebruiker of voor iedereen) indien dit naar het oordeel van
ITC noodzakelijk is vanuit veiligheid of het verrichten van onderhoud.
ITC is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, wijzigingen of verbeteringen op de
Website aan te brengen. Indien een voor zover voorzienbaar is dat dit wezenlijke gevolgen zal
hebben voor de (Overeenkomst van) Gebruiker, zal ITC dit voorafgaand aankondigen bij
de Gebruiker.
ITC is gerechtigd om eenzijdig aanpassingen in de Diensten door te voeren. ITC zal
Gebruiker in voorkomende gevallen Gebruiker hierover informeren en Gebruiker in de
gelegenheid te stellen de Overeenkomst met ITC te beëindigen. Als Gebruiker van deze
mogelijkheid geen gebruik maakt binnen de redelijke termijn die ITC daarvoor heeft gesteld,
wordt Gebruiker geacht in te stemmen met deze aanpassing. Als Gebruiker wel tijdig gebruik
maakt van deze mogelijkheid zal Gebruiker, indien hij nog niet het volle gebruik heeft gehad
van de overeengekomen Diensten, recht hebben op evenredige vermindering van zijn
betalingsverplichting dan wel (indien hij al heeft betaald) een evenredige restitutie van de door
Gebruiker reeds betaalde vergoeding.
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7. Prijzen en Betalingen
7.1
7.2

7.3

7.4

Alle aanbiedingen van ITC zijn vrijblijvend.
Voor de door ITC geleverde diensten is Gebruiker een nader tussen Partijen
overeengekomen c.q. nog te overeenkomen vergoeding verschuldigd. Prijzen zijn exclusief
BTW. De van tijd tot tijd geldende prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande
aankondiging worden gewijzigd. Deze prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds
afgenomen Diensten.
Betaling vindt plaats op de wijze en binnen de termijn als nader overeengekomen tussen
Partijen. Een beroep door Gebruiker op opschorting en/of verrekening is nadrukkelijk
uitgesloten.
Indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet geheel voldoet aan zijn betalingsverplichting, is
Gebruiker zonder ingebrekestelling of andere formaliteit in verzuim en is ITC gerechtigd om
direct incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de uitstaande
hoofdsom met een minimumbedrag van EUR 40,-, onverminderd de (overige) rechten van
ITC op grond van de wet.

8. Aansprakelijkheid
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

ITC
ITC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm dan ook, van
Gebruiker die het gevolg is of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst dan wel
onrechtmatig handelen of anderszins.
Indien aansprakelijkheid van ITC blijkt uit een gerechtelijk oordeel of de nadrukkelijk
erkenning daarvan door ITC, dan is de aansprakelijkheid van ITC te allen tijde beperkt tot
alleen de directe schade van Gebruiker. Onder directe schade behoort in ieder geval niet:
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van
producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als
de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
De omvang van de door ITC te betalen schadevergoeding is te allen tijde beperkt tot de
vergoeding die ITC laatstelijk met Gebruiker is overeengekomen voor haar Diensten, met dien
verstande dat de totale aansprakelijkheid van ITC onder deze Overeenkomst zal nimmer meer
kunnen bedragen dan EUR 10.000,-- (zegge: tienduizend euro).
De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade die
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ITC dan wel haar
leidinggevenden.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet
ontvankelijk indien de Gebruiker niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij
ITC ter zake heeft geprotesteerd.
De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet
ontvankelijk door verloop van 6 maanden na het schriftelijke en met redenen omklede protest.
Indien de Gebruiker aan ITC een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming
dient weg te nemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of
zoveel eerder als ITC te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen. De
hiervoor genoemde rechtsvordering vervalt tevens in ieder geval en is niet ontvankelijk door
verloop van 12 maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd.
Gebruiker
Onverminderd de remedies en acties die ITC toekomen op de grond van de Overeenkomst,
deze Algemene Voorwaarden en de wet, geldt dat de Gebruiker verplicht is ITC te vrijwaren
voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten van ITC en/of het gebruik
van de Diensten door Gebruiker.

9. Overmacht
9.1
9.2

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
door ITC in het geval van overmacht.
Onder overmacht wordt in ieder geval (niet limitatief) begrepen: stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden, natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, mobilisatie, oproer, opstanden,
overstromingen, staking van luchtvaart- of luchthaven personeel of van personeel van ITC
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9.3

dan wel door haar voor de uitvoering van de Diensten ingeschakelde Derde,
vulkaanuitbarstingen, aswolken, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand,
maatregelen van overheidswege, tekortkomingen van door ITC ingeschakelde derden,
technische storingen en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.
Indien de overmacht situatie ten minste dertig (30) dagen zonder onderbreking voortduurt, zijn
beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder dat zij gehouden zijn tot
vergoeding van enige schade.

10. Intellectuele Eigendomsrechten
10.1
10.2

10.3

10.4

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, met
uitzondering van de Content van Gebruiker, berusten bij ITC en/of haar licentiegevers.
Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de
Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van ITC of van een
Derde te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken dan wel deze te gebruiken
op een wijze die in strijd is met de voorwaarden van de Overeenkomst, deze Algemene
Voorwaarden en/of de wet.
Ten aanzien van de Content die door de Gebruiker aan ITC ter beschikking is gesteld,
verstrekt de Gebruiker aan ITC een kosteloos, wereldwijd geldig, onherroepelijk en
overdraagbaar, dan wel in (sub)licentie af te geven recht om deze Content openbaar te maken
en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden en uitvoeren van de
Diensten vereist is.
Geen enkele bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om
enige intellectueel eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen dan wel hem enig
gebruiksrecht (anders dan nadrukkelijk overeengekomen) te geven.

11. Duur en beëindiging
11.1

11.2

De Overeenkomst tussen Partijen zal de looptijd hebben zoals die tussen Partijen nader is
overeengekomen. Als de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan kan deze niet
tussentijds worden opgezegd. Dit laat onverlet het recht van Gebruiker als genoemd in artikel
6, lid 7 van deze Overeenkomst.
In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, en onverminderd overige rechten
uit de Overeenkomst en de wet, geldt dat ITC de Overeenkomst met Gebruiker te allen tijde
per direct kan beëindigen, zonder dat ITC ter zake enige termijn of formaliteit in acht moet
nemen, zonder dat ITC ter zake schadeplichtig is en zonder dat Gebruiker recht heeft op
enige korting, compensatie of restitutie met betrekking tot de door hem aan ITC verschuldigde
vergoeding, indien:
a. Gebruiker is verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
b. Gebruiker failliet wordt verklaard of een eigen aanvraag daartoe doet;
c. Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
d. Gebruiker wordt ontbonden of zijn onderneming staakt;
e. Gebruiker – indien hij een natuurlijke persoon is – komt te overlijden of de Wet
schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
f. Gebruiker een strafbaar feit begaat of in verband met criminele activiteiten wordt gebracht
(ongeacht of dit bewezen is verklaard) én dit van dusdanige aard is dat ITC op gegronde
redenen vreest voor reputatieschade indien zij de Overeenkomst met Gebruiker voortzet.
g. indien de situatie als genoemd in artikel 9 lid 3 van deze Overeenkomst zich voordoet;

12. Privacy
12.1

12.2

Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met toepasselijke weten regelgeving op het gebied van privacy, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart ITC in dit verband volledig tegen
alle mogelijke aanspraken van Derden uit hoofde van niet-naleving door Gebruiker van het
bepaalde in dit artikel of enige wet- of regelgeving op het gebied van privacy.
ITC verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens wanneer Gebruiker
deze aan ITC heeft doorgegeven. ITC gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor (a)
het doeleinde waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt, (b) ter uitvoering van de
Diensten of (c) om de Diensten of andere activiteiten van ITC kenbaar te maken. Als
Gebruiker er geen prijs op stelt dat de door hem aangeleverde persoonsgegevens worden
gebruikt voor het onder sub (c) hiervoor genoemde doeleinde, kan Gebruiker zich hiervoor
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12.3

afmelden door een e-mail te sturen naar ITC@economicboardutrecht.nl.
ITC draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

13. Diversen
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het Gebruiker niet toegestaan rechten
en/of plichten uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan Derden. Deze bepaling
heeft voor zover mogelijk goederenrechtelijke werking.
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort
te duren, behouden ook na beëindiging van de Overeenkomst hun werking, waaronder (maar
niet beperkt tot) de bepalingen die betrekkingen hebben op intellectuele eigendomsrechten,
beperking van aansprakelijkheid, verval van (rechten), geschilbeslechting en toepasselijk
recht.
Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard zullen
Partijen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en die, gelet op
de inhoud en strekking van de partijafspraken, zoveel mogelijk overeenstemmen met de
oorspronkelijk bedoeling van Partijen ten aanzien van het ongeldige gedeelte.
Op de Overeenkomst tussen Partijen (inclusief deze Algemene Voorwaarden) is Nederlands
recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is nadrukkelijk
uitgesloten.
Alle geschillen die tussen Gebruiker en ITC in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst ontstaan, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Midden-Nederland.
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