
 

 

Gebruiksvoorwaarden website ZZP Nederland  
 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website ‘www.zzp-nederland.nl’, hierna 
‘website’, zoals die wordt aangeboden door ZZP Nederland.  
 
Artikel 2. Gebondenheid 
Door actief of passief gebruik te maken van de website geef je aan kennis te hebben genomen van 
deze gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te zijn. Deze voorwaarden houden dan ook een 
overeenkomst tussen jou en ZZP Nederland in. Heb je deze voorwaarden gelezen en ben je daarmee 
niet akkoord? Dan behoor je de website niet meer te gebruiken. 
 
Artikel 3. Doel website ZZP Nederland 
Met de website wil ZZP Nederland onder andere ondernemers ondersteunen door een aantal handige 
diensten aan te bieden, te informeren over relevante onderwerpen en een platform te faciliteren waar 
ondernemers standpunten en ideeën kunnen uitwisselen.  
 
Artikel 4. Registratie niet vereist 
Om gebruik te kunnen maken van de website van ZZP Nederland is het niet vereist om je te 
registreren. Het aansluiten bij ZZP Nederland heeft echter wel een aantal interessante voordelen, 
waarover op de website meer valt te lezen.  
 
Artikel 5. Registratie en account 
1. Voor het aanmaken van een Mijn ZZP-Nederland account, hierna ‘account’, is opgave van een 

aantal gegevens (zoals een e-mailadres) en de keuze voor een type lidmaatschap nodig. Zodra 
jouw betaling is geaccepteerd, wordt er vervolgens automatisch een account gegenereerd en kun 
je gebruikmaken van alle voordelen van het lidmaatschap. Na de eerste keer inloggen dien je het 
wachtwoord te wijzigen. 

2. Het door jou gekozen wachtwoord dien je geheim te houden en aldus niet aan anderen te 
verstrekken. Anderen moeten ook niet op eenvoudige wijze van jouw wachtwoord kennis kunnen 
nemen. Weet je of vermoed je dat jouw wachtwoord bij een ander bekend is geraakt? Wijzig dan 
direct jouw wachtwoord. Schade ten gevolge van het niet-naleven van de voorgaande voorschriften 
komt volledig voor jouw rekening en je vrijwaart ZZP Nederland voor aanspraken van derden die 
daarmee verband houden.  

3. Je hebt de mogelijkheid jouw account te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van 
jouw account lees je in de privacyverklaring van ZZP Nederland. 

 
Artikel 6. Jouw gegevens en privacy 
1. Je dient aan ZZP Nederland altijd juiste en volledige gegevens te verstrekken. Bovendien moet je 

ervoor zorgen dat de gegevens die ZZP Nederland van jou heeft, zoals jouw persoonlijke 
gegevens en bedrijfsgegevens, actueel zijn. Je garandeert ZZP Nederland dat je wettelijk bevoegd 
bent die gegevens te gebruiken en te verstrekken. 

2. In de privacyverklaring van ZZP Nederland lees je onder andere welke gegevens ZZP Nederland 
van jou verwerkt, op welke wijze zij dat doet, waar zij jouw gegevens voor gebruikt, waarom zij dat 
doet, hoe zij voorkomt dat onbevoegden jouw gegevens kunnen raadplegen en wanneer die 
gegevens (kunnen) worden verwijderd. 

3. Wil je weten welke cookies ZZP Nederland plaatst en waarom zij dat doet? Lees dan de 
cookieverklaring van ZZP Nederland. Die vind je onderaan de website. 

 
Artikel 7. Gebruik gegevens van derden 
1. Je mag geen gegevens van andere (rechts)personen die zij op de website hebben geplaatst of via 

de website hebben verstrekt (direct of indirect) voor eigen doeleinden aanwenden. Je mag dus 
bijvoorbeeld geen gegevens verzamelen voor commerciële doeleinden of die (al dan niet tegen 
betaling) aan andere partijen verstrekken.  

2. Indien in strijd is gehandeld met hetgeen in het vorige lid staat vermeld, dan ben jij door de enkele 
overtreding daarvan meteen een boete van € 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de 
overtreding voortduurt aan ZZP Nederland verschuldigd. Dat neemt niet weg dat ZZP Nederland 
ook de mogelijkheid heeft om, in plaats daarvan of voor het verschil tussen de geleden schade en 
de boete, de werkelijke schade op jou te verhalen. 



 

 

3. Voor het opleggen van de boete of het vorderen van schadevergoeding, zoals in het vorige lid staat 
vermeld, is geen voorafgaande waarschuwing, melding over de geconstateerde overtreding of een 
gestart onderzoek, dan wel een ingebrekestelling vanuit ZZP Nederland nodig. 

 
Artikel 8. Reacties op blogs en nieuwsberichten 
1. Ondernemers die geregistreerd lid zijn van ZZP Nederland, kunnen reageren op nieuwsberichten 

en blogs die op de website staan vermeld. De reacties zijn openbaar en dus ook te zien voor niet-
geregistreerden.  

2. ZZP Nederland leest en beoordeelt vooraf niet de reacties op nieuwsberichten en blogs. Ze worden 
dus onmiddellijk en zonder tussenkomst van ZZP Nederland op de website geplaatst. ZZP 
Nederland aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid (direct of indirect) verband houdende 
met de inhoud van die reacties.  

3. Ten aanzien van het plaatsen van reacties op blogs en/of nieuwsberichten gelden de volgende 
gedragsregels: 

• respectloze, discriminerende, beledigende, bedreigende, seksueel getinte, illegale,  
provocerende, verstorende of op andere wijze onfatsoenlijke uitingen op welke wijze dan ook 
zijn niet toegestaan; 

• probeer zoveel mogelijk bij het onderwerp van de blog of het nieuwsbericht te blijven; 

• het is niet toegestaan in een reactie alleen een commerciële uiting te plaatsen, en dus geen 
inhoudelijke reactie op het blog- of nieuwsbericht te geven;  

• plaats geen kopie(ën) van jouw reactie onder hetzelfde blog- of nieuwsbericht; 

• het plaatsen van (links naar) enquêtes, marktonderzoeken en dergelijke is niet toegestaan;  

• maak geen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht door bijvoorbeeld zonder 
bronvermelding teksten van een ander te vermelden; 

• vermeld geen bijzondere persoonsgegevens van anderen zonder hun toestemming; en 

• het is niet toegestaan je als een ander persoon voor te doen of de naam van een bedrijf te 
gebruiken waarvoor je niet werkzaam bent. 

4. Ben je één of meerdere reacties tegengekomen die in strijd zijn met de hiervoor genoemde 
gedragsregels of die volgens jou om een andere reden onbehoorlijk of in strijd met de wet zijn? 
Meld dat dan gerust aan ZZP Nederland door te mailen naar info@zzp-nederland.nl, dan kan ZZP 
Nederland daar gepast op reageren.  

5. ZZP Nederland heeft de mogelijkheid periodiek te beoordelen of reacties gepast en in 
overeenstemming met de voornoemde gedragsregels zijn. 

6. ZZP Nederland heeft te allen tijde het recht één of meerdere reacties te verwijderen of te wijzigen 
indien zij dat nodig vindt. Ook mag ZZP Nederland een geregistreerd lid tijdelijk of blijvend 
uitsluiten van de mogelijkheid reacties achter te laten indien volgens haar de gedragsregels zijn 
overtreden of zij dat om een andere reden zinvol vindt. ZZP Nederland kan ook besluiten het 
reageren op een nieuws- of blogbericht niet meer toe te staan, of alle daarbij geplaatste reacties te 
verwijderen. Deze rechten heeft ZZP Nederland zonder dat zij daar vooraf melding van hoeft te 
maken of redenen voor haar besluit kenbaar hoeft te maken. 

7. Je hebt de mogelijkheid jouw reacties te bewerken en te verwijderen. 
8. Reacties worden altijd drie maanden na plaatsing daarvan automatisch door ZZP Nederland 

verwijderd.  
9. Tegelijk met het verwijderen van het account, zoals bedoeld in artikel 5, worden jouw reacties 

automatisch volledig en permanent verwijderd. 
 
Artikel 9. Beschikbaarheid  
1. ZZP Nederland spant zich in voor een optimale werking en goede bereikbaarheid van de website. 

Zij kan echter niet garanderen dat de website altijd goed bereikbaar is en functioneert zonder dat 
sprake is van laadproblemen of andere onderbrekingen die normaal gebruik daarvan in de weg 
staan.  

2. ZZP Nederland heeft altijd het recht de website te verwijderen of niet beschikbaar te maken. Dat 
kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er onderhoudswerkzaamheden of updates worden uitgevoerd, 
of blijvend omdat zij geen website meer wil hanteren of een andere website heeft gelanceerd of 
van plan is dat te doen. 

 
Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht 
1. Alles dat op de website staat, zoals teksten, afbeeldingen, filmpjes, logo’s, de lay-out, documenten 

en dergelijke, valt onder het (intellectueel) eigendomsrecht van ZZP Nederland, tenzij duidelijk 
anders staat aangegeven of is overeengekomen. Dat betekent dat je materiaal van de website dus 



 

 

bijvoorbeeld niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZP Nederland mag verkopen 
aan andere (rechts)personen, mag doen alsof het jouw materiaal betreft, mag kopiëren en/of 
bewerken, het ergens in mag verwerken, of op welke wijze dan ook openbaar mag maken. 

2. Bij schending van de (intellectuele) eigendomsrechten van ZZP Nederland moet je er rekening 
mee houden dat zij onder andere het recht heeft haar schade op jou te verhalen. 

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid en schade 
1. Op alle overeenkomsten die je met ZZP Nederland sluit, op al het contact dat je met ZZP 

Nederland hebt en op alles van ZZP Nederland waarvan jij gebruikmaakt, zijn de algemene 
voorwaarden van ZZP Nederland van toepassing. Door gebruik te maken van de website van ZZP 
Nederland geef jij aan kennis te hebben genomen van die algemene voorwaarden en met de 
inhoud daarvan akkoord te zijn. 

2. De algemene voorwaarden staan op de website en je kunt ze ook als pdf-bestand openen en 
opslaan voor latere raadpleging.  

3. In de algemene voorwaarden van ZZP Nederland staat onder andere vermeld wat er geldt als ZZP 
Nederland, jij of andere (rechts)personen schade hebben geleden. 

 
Artikel 12. Wijziging gebruiksvoorwaarden 
1. ZZP Nederland mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen indien zij zo’n wijziging nodig 

vindt. ZZP Nederland verwacht dat je regelmatig de actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden 
erop naslaat zodat je kunt controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan en of je het daarmee 
eens bent.  

2. Blijf je gebruikmaken van de website, dan geef je daarmee aan dat je akkoord bent met de 
wijzigingen. Ben je niet akkoord met de wijzigingen? Dan moet je geen gebruik meer maken van de 
website. In de algemene voorwaarden lees je hoe je het lidmaatschap met ZZP Nederland kunt 
opzeggen. 

 
Artikel 13. Geschillen 
1. Ben je ergens ontevreden over, het ergens niet mee eens of vind je dat je schade hebt geleden 

door het gebruik van de website? Laat dat ZZP Nederland dan meteen weten, dan wordt eerst 
geprobeerd samen tot een oplossing te komen.  

2. Op alle geschillen met ZZP Nederland is alleen Nederlands recht van toepassing en de 
Nederlandse rechter is alleen bevoegd daarvan kennis te nemen. Het is wel mogelijk samen 
schriftelijk andere afspraken daarover te maken. 

 
Artikel 14. Nietige of vernietigde bepaling 
Is een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig verklaard of vernietigd? Dan blijven de andere 
bepalingen gewoon gelden. Voor de nietige of vernietigde bepaling treedt dan automatisch een 
bepaling in de plaats die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling. 
 
 


