Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:
•
•
•
•

Artikel
•
•
•
•
•

Global Remote Workers. Wij.
Kandidaat. Werkzoekenden iedere natuurlijke persoon, die zich heeft ingeschreven.
'Mijn Persoonlijke Pagina': Uw persoonlijke omgeving op de website van Global Remote
Workers waarin o.a. zijn opgenomen: emailadres, naam ect.
Afnemer: Ieder bedrijf die zich heeft ingeschreven en gebruik maakt van de dienstverlening
van Global Remote Workers.
2 - Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam. Global Remote Workers
Telefoonnummer. 0412-212756
E-mailadres: Info@globalremoteworkers.nl
KvK-nummer: 56253052
Btw-identificatienummer: NL150150271B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle overeenkomsten
die wij met u sluiten.
Artikel 4. De aankopen
De afnemer betaald achteraf een vergoeding van €24,95 exclusief BTW per CV. De factuur wordt
separaat toegezonden.
Artikel 5. Aanbiedingen en promotionele acties
1. Aanbiedingen en promotionele acties (zoals een prijsverlaging of één gratis.) die wij aanbieden
hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kan u geen
gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.
2. Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties alleen toegankelijk zijn voor nieuwe afnemers of
uitsluitend voor bestaande afnemers.
3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.
4. Van kennismakingsvoordeel op een lidmaatschap mag slechts 1 maal per 12 maanden worden
geprofiteerd.
Artikel 6. Inschrijven
1. U kan uzelf elektronisch (via de website) aanmelden als kandidaat of als afnemer van Global
Remote Workers. Onze contactgegevens vind je in artikel 2.
2. Wij sturen u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding als kandidaat of afnemer
een elektronische bevestiging daarvan.
3. Bij aanmelding bepaalt uzelf de inlognaam en inlogcode. U dient deze inloggegevens zorgvuldig
bewaren en geheimhouden. U mag uw inlognaam en wachtwoord niet verspreiden of met anderen
delen.
Artikel 7. De bijdrage en betaling
1. U bent een financiële bijdrage verschuldigd voor de aankopen van CV’s.
U kan de bijdrage betalen via een factuur die u ontvangt na het bevestigen van de CV’s. De CV’s
worden direct via email geleverd.
3. Wijziging(en) van tarieven wordt minimaal 4 weken voorafgaand bekend gemaakt op onze website.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte
informatie te waarborgen. De kandidaten zijn verplicht elke maand de CV te actualiseren. Global
Remote Workers zal ze hiertoe elke maand verzoeken. Als u gebruik maakt van de aangeboden CV’s,
doet u dat echter altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden u aan om altijd goed te letten op de
filters tijdens het samenstellen van het benodigde bestand met CV's. Global Remote Workers is niet
aansprakelijk voor niet actuele CV's of onjuistheden.
Artikel 9. Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze
privacyverklaring.
Artikel 10. Auteursrechten
U mag de aangekochte CV’s niet met derden delen.
Artikel 11. Wijziging van deze voorwaarden
1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Artikel 12. Depot en inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de directie van Global Remote Workers
Datum van inwerkingtreding 3 mei 2018.

