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Gebruiksvoorwaarden website 

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de website gebruikt. Hierin 

worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website. Door gebruik te 

maken van de Dienst, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze 

gebruiksvoorwaarden. PrettySales heeft te allen tijde het recht de gebruiksvoorwaarden te wijzigen of 

aan te vullen. Het is derhalve raadzaam om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen 

 

Artikel 1- Definities 
a. PrettySales: De gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden, te weten L.K. Kruiper en L.S. Merfol, 

handelend onder de naam ‘PrettySales’, gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het 
handelsregister onder KvK-nummer 73114421. 

b. Dienst: Alle diensten van PrettySales waaronder, maar niet beperkt het aanbieden van een 
vacaturewebsite waar Werkzoekende en Opdrachtgever elkaar kunnen vinden en waar 
Werkzoekende zich kan inschrijven voor trainingen en evenementen van PrettySales.   

c. Website: De website waar PrettySales haar Dienst aanbiedt en welke toegankelijk is via 
www.prettysales.nl.  

d. Gebruiker: De (potentiële) opdrachtgever of Werkzoekende van PrettySales die een Account 
aanmaakt op de Website en/of anderszins gebruik maakt van de Dienst.  

e. Account: Het persoonlijke profiel die Opdrachtgever en Werkzoekende kunnen aanmaken op de 
Website, waartoe met een persoonlijk wachtwoord toegang bestaat.  

f. Privacy Statement: Het privacy beleid van PrettySales welke te vinden is op de Website.  
 
 

Artikel 2 – Het gebruik van de Dienst 
2.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient Gebruiker een Account te openen op de 

Website, door zich aan te melden, oftewel door het invullen van het online inschrijfformulier. 
Voor het aanmaken van het Account dient een wachtwoord te worden opgegeven, welke in 
combinatie met het opgegeven e-mailadres toegang geeft tot het Account. Gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor en zal zorgvuldig omgaan met het Account en het wachtwoord. 

2.2. Gebruiker dient zelf zorg te dragen dat de gegevens die deel uit maken van het aangemaakte 
Account, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens en het curriculum vitae, 
steeds juist, actueel en volledig zijn.  

2.3. Gebruiker erkent dat het Account en het wachtwoord persoonsgebonden zijn en niet 
overdraagbaar. Het is dan ook niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te 
maken.  

2.4. PrettySales behoudt zich het recht voor de inschrijfprocedure en/of het wachtwoord te 
veranderen, indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de Dienst.  

2.5. Elk gebruik van de Dienst door Gebruiker is voor eigen risico, rekening en verantwoording. 
Gebruiker is derhalve zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die via het Account worden 
verricht.  

2.6. PrettySales zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen, doch 
garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en storingen toegankelijk 
is. 

 

Artikel 3 – Privacy van de Gebruiker 
3.1. Door gebruik te maken van de Dienst, aanvaardt Gebruiker akkoord te zijn gegaan met het 

Privacy Statement van PrettySales.  



 
 

 

2 

3.2. Gebruiker mag de (persoons)gegevens van derden die hem via Website openbaar 
zijn gemaakt slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op de 
uitvoering van de Dienst. Het is voor Gebruiker niet toegestaan om via de Website 
verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken. 

3.3.  Gebruiker stemt ermee in dat het verstrekken van gegevens bij het aanmaken van het Account 
gelijk staat aan het geven van een licentie, onder meer om deze op te nemen in de database van 
PrettySales en te verstrekken aan Opdrachtgevers en Werkzoekenden.  

3.4. Onder licentie, zoals bedoeld in het vorige lid, verstaan wij de kosteloze, niet-exclusieve en 
wereldwijde toestemming aan PrettySales om in het kader van de Dienst verstrekte informatie te 
gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, voor doeleinden 
gerelateerd aan de Dienst.  

3.5. Indien Gebruiker zijn/haar Account om welke reden dan ook tijdelijk op “niet beschikbaar” zet of 
beëindigd, blijft de licentie als bedoeld in 3.4 onverkort van kracht. De in dit Account opgenomen 
persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het Privacy Statement.  

 
 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid 
4.1. PrettySales heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

PrettySales garandeert echter niet dat de inhoud van de Website juist, actueel en volledig is, dat 
de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.  

4.2. PrettySales aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of 
indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiende uit gebruik van de Website. 

4.3. PrettySales aanvaardt meer in het bijzonder geen aansprakelijkheid ontstaan door en/of 
voortvloeiende uit; 

a. handelingen door Gebruiker verricht en persoonsgegevens die Gebruiker zelf op de 
Website plaatst; 

b. de onmogelijkheid de Website te gebruiken; 
c. het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 

4.4. PrettySales is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede inbegrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade 
door verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of gebruik 
van de Website. 

4.5. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan 

aan PrettySales te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding 

vervalt.  

4.6. Gebruiker garandeert dat de gegevens die hij/zij plaatst op de Website geen inbreuk maken op 

de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn. 

 

Artikel 5 – Beëindiging van de Dienst 
5.1. Gebruiker heeft het recht op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en het 

Account te beëindigen. 
5.2. Indien Gebruiker in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelt of PrettySales van mening is 

dat het doen of nalaten van Gebruiker schade kan toebrengen aan de bedrijfsvoering van 
PrettySales of aan derden, dan is PrettySales te allen tijde zonder opgave van redenen 
gerechtigd; 
a. het gebruik van de Dienst te beperken; 
b. de Dienst buiten gebruik te stellen; 
c. het Account van Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten; 
d. het Account van Gebruiker te verwijderen.  

5.3. PrettySales is jegens Gebruiker nimmer aansprakelijk voor het toepassen van hetgeen er in het 
vorige lid is geregeld.  
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Artikel 6 – Overige bepalingen 
6.1. Alle geschillen die tussen Gebruiker en PrettySales ontstaan in verband met of 

gerelateerd aan het gebruik van de Dienst of het gebruik van de Website, zullen 
worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van PrettySales, tenzij de kantonrechter 
bevoegd is. Niettemin heeft PrettySales het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de 
wet bevoegde rechter. 

6.2. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.  
6.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, is de Nederlandse 

tekst daarvan steeds bepalend.  
6.4. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet geldig is of nietig vanwege een bepaling 

van dwingend recht, blijven de Gebruiksvoorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.  
 
 


