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1) Inleiding  

 
Yoojo is een website met advertenties en profielen in de sector van persoonlijke 
diensten, diensten aan huis en conciërgediensten. ("Yoojo" of "Youpijob") beheerd door 
Netdistrict, en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd Rue Baylon 2Bis, 1227 Carouge, 
Zwitserland, onder de domeinnaam www.yoojo.nl die u kunt gebruiken om uw 
dienstenadvertenties te publiceren als een Poser (dienstenaanvrager) of om te 
verwijzen naar uw dienstverlenersprofiel genaamd "Jobber". Yoojo is beschikbaar via je 
webbrowser vanaf je computer of een ander mobiel apparaat.  
 
Yoojo biedt sommige inhoud en functies gratis aan, maar is niet volledig gratis. Diensten 
die alleen tegen betaling beschikbaar zijn, worden duidelijk beschreven en aangegeven 
op de website of mobiele app. Betaling is noodzakelijk om een hoog niveau van 
technologie en dienstverlening mogelijk te maken. Er worden echter geen kosten in 
rekening gebracht zonder uitdrukkelijke waarschuwing aan de gebruiker. Beperkt 
gebruik, eenvoudige registratie, registratie wordt de Gebruiker niet aangerekend. Yoojo 
is uitsluitend bestemd voor particulieren of rechtspersonen die een bedrijf 
vertegenwoordigen, alleen eindgebruikers kunnen zich registreren.  

 
2) Definities  

 
Site: alle functies en diensten die worden aangeboden door de website waarvan de URL 
https://yoojo.nl is   

 
Jobadvertentie: het geheel van gegevens (tekst, foto, plaats, beschrijving van de dienst, 
contactgegevens, enz.) gegroepeerd in de advertenties van aanvragen voor diensten 
gepubliceerd op de Site door particulieren voor particulieren.  
 
Klant: persoon die een Aanbieder op het platform inhuurt om een dienst te verrichten.  
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Jobberprofiel: het geheel van gegevens (tekst, foto, plaats, beschrijving van de dienst, 
contactgegevens, enz.) gegroepeerd in de advertenties voor dienstenaanbiedingen 
gepubliceerd op de Site door particulieren voor particulieren.  

 
Poster: op de Site geregistreerde adverteerder, handelend in zijn naam en voor zijn 
rekening, die op zoek is naar een particulier of een zelfstandige aannemer om een 
dienst te verlenen en die hiertoe een of meerdere jobadvertenties op de Site 
publiceert.  

 
Jobber: een individu of zelfstandige adverteerder ingeschreven op de Site, handelend 
in eigen naam en voor eigen rekening, die gecontacteerd wenst te worden door een 
individu om diensten te verlenen.  

 
Job: voorwerp van een verzoek om diensten zoals vermeld in een advertentie 
gepubliceerd op de Site door een Poster.  

 
Lid: een op de Site geregistreerde Internetgebruiker, die zowel Poser als Jobber of beide 
kan zijn.  
 
Dienst: verwijst naar de Dienst die door Yoojo op haar Site en in haar verkoopruimte 
wordt bemiddeld en door de Klant wordt aangekocht in het kader van de Bestelling;  

 

Partner: een persoon die deelneemt aan onderhandelingen met Yoojo in verband met 
een transactie en die dezelfde belangen vertegenwoordigt.  

 

Aanbieder: een persoon die door een Klant is gekozen om diensten te verrichten via 
het Yoojo-platform.  
 

3) De rol van Yoojo  
 

3.1 Yoojo is een vacature- en beroepsprofielsite die leden in staat stelt :  
 

1) diensten te zoeken en aan te bieden aan het tehuis binnen een wettelijk en veilig 
kader  
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2) Posters en Jobbers rechtstreeks met elkaar in contact te brengen voor het verrichten 
van deze diensten. De door Yoojo ontwikkelde tools en diensten, die haar eigendom 
zijn, zijn alleen bedoeld om :  
 

• om Posters in staat te stellen vacatures te publiceren voor andere natuurlijke of 
rechtspersonen die een bedrijf vertegenwoordigen;  

 

• personen of rechtspersonen die een bedrijf vertegenwoordigen, toestaan om 
beroepsprofielen voor Posters te publiceren;  

 

• personen of rechtspersonen die een bedrijf vertegenwoordigen in staat stellen 
te worden gewaarschuwd wanneer een advertentie die waarschijnlijk 
overeenkomt met de informatie die zij in hun ledenruimte hebben ingevoerd, 
op de Site wordt geplaatst ("JobList").  

 

• een bedrijf toestaan vacatures voor zelfstandigen te publiceren.  

 

3.2 Yoojo vervult geen andere rol dan die van drager van internetadvertenties en het 
met elkaar in contact brengen van partijen, derhalve :  

• is noch een recruiter, noch een werkgever, noch een uitzendbureau of -bedrijf;  

• oefent geen enkele ondergeschiktheid uit tegenover de Posters of de Jobbers;  

• is op geen enkele wijze door de Jobbers gemandateerd om derden op te zoeken 
voor de levering van diensten;  

• is op geen enkele wijze door de Jobbers gemandateerd om derden op te zoeken 
voor de levering van diensten;  

• is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst die tussen een aansteller en 
een handelaar kan bestaan;  

• komt op geen enkel moment tussen in de dienstverlening tussen Posters en 
Jobbers, die buiten de bevoegdheid en tussenkomst van de Site vallen.  

 

3.3 De leden zijn vrij om elkaar te contacteren op basis van de op de Site gepubliceerde 
jobadvertenties en Jobber Profiles, zonder dat de Site op enig moment tussenkomt in 
dit selectieproces.  
 



 6 

Het staat Posters volledig vrij hun advertenties op de Site te plaatsen en de voor hen 
geschikte profielen van Jobbers te kiezen, waarbij zij te allen tijde de mogelijkheid 
hebben hun advertenties van de Site te verwijderen indien zij niet eerder een Jobber 
hebben geselecteerd voor de uitvoering van een in een advertentie beschreven dienst 
(behalve onder de voorwaarden van het Yoojo GO programma zoals beschreven in 
hoofdstuk II punt 1)).  
 

Het staat de vacaturehouders volledig vrij hun advertenties op de Site te plaatsen en 
de vacatures te kiezen die bij hen passen, waarbij zij de mogelijkheid hebben hun 
advertenties op elk moment van de Site te verwijderen indien zij niet eerder door een 
Adverteerder zijn geselecteerd om een dienst uit te voeren die in een profiel van een 
vacaturehouder wordt beschreven.  
 

4) Toegang tot de site  
 

4.1 Eenieder kan de vrij toegankelijke delen van de Site bezoeken, met name de 
homepage, op voorwaarde dat hij zelf verantwoordelijk is voor het materiaal dat nodig 
is om toegang te krijgen (computer, surfsoftware, verbinding met het internetnetwerk, 
enz.) en voor de gebruikelijke kosten in verband met de verbinding met de Site, met 
uitzondering van de mogelijkheid om gebruik te maken van gratis toegangspunten tot 
het internet.  

Echter, en onverminderd de toepassing van artikel 5 hieronder, is het minderjarigen 
niet toegestaan verbinding te maken met de Site.  

 

4.2 Yoojo, dat zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken de diensten op 
de Site te allen tijde te wijzigen of stop te zetten, zal zijn uiterste best doen om ervoor 
te zorgen dat de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is, onder 
voorbehoud van:  

• beperkingen die inherent zijn aan de werking van het internet ;  

• onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking of de evolutie van 
de Site;  

• mogelijke bugs of storingen;  

• overmacht of gebeurtenissen buiten de macht van Yoojo.  
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In het algemeen verklaren de Internetgebruikers en de Leden dat zij de kenmerken en 
beperkingen die inherent zijn aan het Internet aanvaarden, en erkennen zij met name  

• dat de toegang tot of het gebruik van de Site op hun eigen risico is, en dat de 
Site toegankelijk is "zoals hij is";  

• dat het hun verantwoordelijkheid is alle passende maatregelen te nemen om 
hun hardware, software en gegevens te beschermen tegen mogelijke aanvallen 
die op of via het internet kunnen plaatsvinden, zoals computervirussen.  

 

4.3 Het is ten strengste verboden de Site te gebruiken om reclame te maken voor een 
bedrijf of zijn producten of diensten.  
 
 

5) Ledenregistratie  
 

5.1 Alleen natuurlijke personen die meerderjarig zijn volgens de wetgeving die van 
kracht is in hun land en die volledig rechtsbevoegd zijn, kunnen zich op de Site 
registreren.  

 

5.2 Om een jobadvertentie of een Jobberprofiel te publiceren, moet elke 
internetgebruiker zich op de Site registreren om Lid te worden. Om dat te doen, kunnen 
ze:  

• ofwel gaat u naar de Site, klikt u op het tabblad "Registreren" en vult u de 
verplichte velden van het registratieformulier van de Site in (gebruikersnaam, 
wachtwoord, postcode, geldig e-mailadres, enz.). Zodra deze velden zijn 
ingevuld, moet de internetgebruiker het registratieformulier valideren door op 
de knop "Registreren" te klikken en de algemene gebruiksvoorwaarden van de 
site te aanvaarden.  

• registreren via de website Facebook™ Connect ["Facebook" is een handelsmerk 
van Facebook Inc, een bedrijf gevestigd en geregistreerd in de staat Delaware, 
registratienummer: 3835815, Secretary of State, State of Delaware ], waarvan 
het gebruik met name inhoudt dat de "Verklaring van rechten en 
verantwoordelijkheden", de "Regels van het Facebook-platform" en het "Beleid 
inzake gegevensgebruik - Andere websites of toepassingen" van het bedrijf 
Facebook worden nageleefd. Aansluiting op de site via deze weg, die tevens 
aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden impliceert, houdt niet in dat de site 
verbonden is aan, gesponsord wordt door of goedgekeurd is door Facebook.  
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5.3 Door zijn registratie te valideren, erkent de internetgebruiker dat hij het 
registratieformulier naar waarheid en zo nauwkeurig mogelijk heeft ingevuld, met 
gebruikmaking van actuele persoonsgegevens. Indien een van de vereiste gegevens na 
verloop van tijd verandert, stemt het Lid ermee in deze zo spoedig mogelijk in zijn of 
haar profiel aan te passen.  

 

5.4 Het Lid moet toezien op de vertrouwelijkheid van zijn login en wachtwoord. Het Lid 
is als enige verantwoordelijk voor het al dan niet frauduleuze gebruik van deze 
identificatiemiddelen. Indien een Lid vaststelt dat zijn login en wachtwoord frauduleus 
worden gebruikt door een derde, verbindt hij zich ertoe Yoojo hiervan onmiddellijk op 
de hoogte te brengen via e-mail: - contact@yoojo.com -.  

 

5.5 Yoojo behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren van personen die 
zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden of aan de geldende wetgeving houden.  
 
 

6) Uitsluiting en terugtrekking van een lid  
 

6.1 Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden door een Lid kan leiden tot 
zijn/haar uitsluiting van de Site.  
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6.2 In het algemeen verbinden de leden zich ertoe de Site niet te gebruiken voor de 
volgende doeleinden  

• beledigend, lasterlijk, in strijd met de openbare orde en de goede zeden;  

• inbreuk maken op de privacy van anderen;  

• van directe reclame of reclamekarakter zijn of reclame vormen die volgens de 
geldende teksten verboden is (met name voor tabak of alcohol);  

• die de verzending van ongevraagde berichten van commerciële aard inhoudt;  

• bedoeld om de sociale en fiscale regels te omzeilen die van toepassing zijn op 
sollicitaties of aanbiedingen van werk;  

• onverenigbaar met de bescherming van persoonsgegevens ;  

• die denigrerend zijn voor een onderneming of haar producten, parasitisme, 
oneerlijke concurrentie of namaak inhouden;  

• de werking van de Site belemmeren;  

• en meer in het algemeen in strijd met de geldende wet- en regelgeving.  

 

6.3 In geval van uitsluiting van een Lid zal Yoojo geen aansprakelijkheid aanvaarden en 
zullen al zijn vacatures worden verwijderd.  

 

6.4 Elk Lid kan op elk ogenblik zijn account afsluiten, mits naleving van de verplichtingen 
die hem werden opgelegd vóór deze afsluiting (uitvoering van een dienst, betaling van 
publicatiekosten, Transactie tussen een Poser en een Jobber, etc.).  

 
7) Basiscontract  

 

7.1 Aanvraag en registratie zijn gratis voor de Gebruiker. Het gebruik van de 
basisfuncties op Yoojo is gratis.  

 

7.2 De overeenkomst voor het gebruik van de basisfuncties (basisovereenkomst) van 
Yoojo wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde 
zonder opzegtermijn worden beëindigd. Om de overeenkomst te beëindigen, moet de 
Gebruiker de registratiegegevens verwijderen op het menutabblad "Account" door te 
klikken op de knop "Mijn account verwijderen". Daarna ontvangt de Gebruiker een 
bevestiging in de vorm van een banner direct op de website.  
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7.3 Bij beëindiging van het basiscontract wordt het account van de gebruiker 
verwijderd. Na beëindiging van het contract kan de Gebruiker niet meer verzoeken om 
publicatie of teruggave van de inhoud die hij heeft gepubliceerd.  

 

7.4 Kosten zullen in rekening worden gebracht voor volledige toegang tot inhoud en 
functies zoals het plaatsen van commentaar, toegang tot de volledige inhoud van de 
site.  
 

8) Dienstverlenings- en publicatievergoedingen  
 

8.1 De diensten en opties zijn beschikbaar volgens de huidige aanbiedingen. Het soort 
facturering, de prijzen en de duur worden in elk aanbod gedefinieerd en samengevat 
voor het einde van het bestelproces. Het contract voor het abonnement op 
dienstenproducten wordt bindend door bij de validatie van de bestelling op de 
desbetreffende knop te klikken.  
 
De kosten van de Jobber service fee is 3%. De dienstvergoeding geeft de gebruiker de 
volgende rechten:  

• Toegang tot veilige betalingsoplossingen voor diensten  

• Toegang tot instrumenten om de relatie met de Poser te beheren 

• Klantendienst en administratieve diensten  

• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor via de website yoojo.nl geboekte 
opdrachten 

 

8.2 De service fee is betaalbaar op het moment van betaling in de Jobber's kitty.  

 

8.3 Yoojo behoudt zich het recht voor om de hoogte van de service fee te wijzigen. In 
dit geval worden actieve gebruikers op de hoogte gebracht op het moment van de 
boeking van een Jobber, in de vorm van een kennisgeving die moet worden aanvaard 
door te klikken op de bevestigingsknop voor dit doel.  

 

8.4 In geval van verwijdering van uw account, zal een bericht worden weergegeven 
waarin u wordt geattendeerd op eventuele transacties die nog gaande zijn. De 
gebruiker heeft een maand na de verwijdering van zijn account om terugbetaling van 
zijn geld te vragen. Na deze periode wordt de portefeuille als verlaten beschouwd.  
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9) Betalingsvoorwaarden  
 

Yoojo heeft de status van Payment Establishment Agent voor Mangopay.  

 

9.1 De servicekosten zijn volledig betaalbaar via een beveiligde betaling.  
 

9.2 Als bewijs van de financiële transactie gelden de gegevens die worden 
geregistreerd door de door Yoojo geselecteerde online betalingsverwerker. De leden 
wordt verzocht voor persoonlijk gebruik het door de online betalingsverwerker 
afgegeven elektronische ticket te bewaren, dat alle elementen van de betaling en het 
resultaat van het verzoek om machtiging van de bank bevat.  
 

Door de Site te gebruiken, aanvaarden de leden van de site de algemene 
gebruiksvoorwaarden van het Mangopay-platform, die kunnen worden geraadpleegd 
op het volgende adres: https://yoojo.nl/Mangopay_Terms-EN.pdf.  

 

9.3 De servicekosten zijn vooraf door de aanmelder verschuldigd en worden bij de 
uitbetaling door de aanmelder ingehouden.  

 

9.4 De gebruiker kan een betaling verrichten via een van de betaalmethoden die op de 
betaalpagina's worden vermeld, zoals een creditcard.  

 

9.5 Facturering van servicekosten, transacties tussen leden, of certificaten zullen 
digitaal worden geproduceerd, er zullen geen papieren documenten zijn. Al deze items 
op basis van de activiteit van de gebruiker zullen toegankelijk zijn op de website en zijn 
te vinden op het dashboard van de gebruiker in het gedeelte "Account, betalingen en 
credentials" en kunnen op elk moment worden bekeken.  

 

9.6 Transactiebewijzen geven een samenvatting van de door de Indiener gevraagde 
dienst, de betrokken Jobber en de overeengekomen prijs.  
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9.7 De elektronische betalingsdiensten voor de leden worden verzorgd door 
Mangopay. Door gebruik te maken van de Site, aanvaarden de leden van de site de 
algemene gebruiksvoorwaarden van het Mangopay-platform, die kunnen worden 
geraadpleegd op het volgende adres: https://yoojo.nl/Mangopay_Terms-FR.pdf  
 
Door Yoojo toe te staan betalingen te verrichten via Mangopay, stem je ermee in Yoojo 
te voorzien van accurate en volledige informatie over jou en je bedrijf, en geef je Yoojo 
toestemming deze informatie te delen, alsmede informatie over transacties die zijn 
verricht via de door Mangopay geleverde betalingsoplossing.  

 

9.8 Bij annulering van de selectie van een Jobber wordt de portefeuille van de Poser 
gecrediteerd met het vooruitbetaalde bedrag, eventueel in mindering gebracht op de 
annuleringskosten.  
 

Bedragen die met een kredietkaart zijn betaald, kunnen op schriftelijk verzoek of via 
het dashboard binnen 11 maanden na de eerste betaling op de kredietkaart van de 
Poster worden teruggestort. Na 11 maanden moet de terugbetaling via een 
bankoverschrijving gebeuren.  
 
Na 12 maanden van volledige inactiviteit van de account, gekenmerkt door het niet 
inloggen op de Yoojo account, zal de inhoud van de portefeuille als verlaten worden 
beschouwd.  

 

9.9. De fondsen zullen beschikbaar zijn voor de Jobber binnen 72 uur nadat de klant de 
dienst heeft gevalideerd en onder voorbehoud van eventuele klachten of 
herroepingen.  
 

10) Geld terug garantie  
 

10.1 De Jobber is aansprakelijk voor 3% van de geïnde bedragen op de kitty, dus er 
worden geen kosten ingehouden als de Jobber geen inkomsten maakt op de site en er 
wordt geen bedrag bijgeschreven op zijn kitty die beschikbaar is via de "Mijn 
Betalingen" pagina.  
 
10.2 Een voorafbetaalde dienst waarvoor de betaling 6 maanden na de vervaldatum 
nog niet is gevalideerd, wordt als geannuleerd beschouwd. Het beleid van annulering 
bij besluit van de postdirecteur zal worden toegepast.  
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11) Verantwoordelijkheid van Yoojo  

 

11.1 Yoojo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die op 
initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Leden op haar Site worden gehost.  
 

 

11.2 Yoojo kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van conflict of geschil over 
de inhoud van de informatie die door de Leden op de Site wordt gecommuniceerd 
(teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, ...) zolang Yoojo, die slechts de host is van de 
advertenties die door haar Leden op de Site worden gepubliceerd, niet op de hoogte 
is gesteld, onder de voorwaarden die door de wet zijn bepaald, van de inhoud die op 
de Site wordt gepresenteerd als zijnde ongeoorloofd.  
 

Dit gezegd zijnde:  

• Yoojo verzoekt de internetgebruikers en haar leden om haar via het e-
mailadres - contact@yoojo.com - in kennis te stellen van elk mogelijk misbruik 
dat op de site wordt vastgesteld;  

• Leden die van mening zijn dat de inhoud die door een internetgebruiker of een 
ander lid op de Site is geplaatst, inbreuk maakt op hun rechten of op de 
Algemene Gebruiksvoorwaarden, kunnen een bericht sturen naar het adres: - 
contact@yoojo.com -.  

 

11.3 ZEER BELANGRIJK: WANNEER LEDEN VRIJELIJK OVEREENKOMEN, OP BASIS VAN DE 
ADVERTENTIES DIE ZIJ OP DE SITE HEBBEN GEPUBLICEERD, OM EEN DIENST TE 
VERLENEN, WORDT TUSSEN HEN EEN CONTRACT GEVORMD WAARBIJ YOOJO GEEN 
PARTIJ IS. YOOJO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NIET-NAKOMING OF SLECHTE 
NAKOMING VAN DIT CONTRACT TUSSEN LEDEN, MAAR WEL VOOR DIE VAN DE POSTER 
OF JOBBER DIE DE VERPLICHTINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OVEREENKOMST MET 
ZIJN OF HAAR CONTRACTUELE PARTNER NIET IS NAGEKOMEN.  
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Met als resultaat:  

a) Leden van de Site verklaren Yoojo schadeloos te stellen:  

• met betrekking tot reacties of het uitblijven van reacties op een vacature of 
Jobberprofiel;  

• in verband met de selectie of niet-selectie van een Jobber voor een specifieke 
vacature;  

• die betrekking hebben op het goede verloop of het resultaat van een dienst 
(bijvoorbeeld het feit dat een Jobber niet komt opdagen, de kwaliteit van de 
dienst, de tijd die de dienst in beslag neemt, enz;)  

• betaling van een uitkering ;  

• met betrekking tot de controle van de kwaliteit en de voortgang van de dienst ;  

• of, ruimer gezien, in geval van een conflict of geschil tussen leden.  
 
b) De Leden zijn als enige verantwoordelijk voor alle directe of indirecte, materiële of 
immateriële schade en nadeel berokkend aan elkaar, aan Yoojo en/of aan derden en 
verbinden zich er in het bijzonder toe om Yoojo te vrijwaren in geval van enige 
vordering, eis en/of veroordeling tot schadevergoeding die Yoojo zou kunnen worden 
opgelegd of die tegen haar zou kunnen worden uitgesproken inclusief redelijke 
juridische kosten die Yoojo mogelijk moet betalen, indien deze verzoeken, claims en/of 
vonnissen gebaseerd zijn op of voortkomen uit informatie gecommuniceerd door 
Leden op de Site of de levering van diensten op basis van informatie gecommuniceerd 
door Leden op de Site. 
 

11.4 Yoojo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de betrouwbaarheid van de 
op de Website zichtbare informatie, noch voor de toegang, de inhoud en het gebruik 
van door derden gepubliceerde websites die vanaf de Website via hyperlinks 
toegankelijk kunnen zijn.  
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11.5 Yoojo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, winstderving, 
verlies of beschadiging van gegevens, als gevolg van het surfen op de Website of het 
gebruik van de functies ervan en garandeert niet dat haar platform te allen tijde 
toegankelijk en functioneel is.  

 

11.6 Yoojo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties die 
via de Website toegankelijk zijn, noch voor producten of diensten die via deze 
advertenties worden aangeboden.  

 

11.7 Alle foto's en afbeeldingen die op de Site worden gepresenteerd zijn niet 
contractueel, maar louter illustratief in die zin dat zij louter illustraties zijn van de 
inhoud van de advertenties die door de Leden worden gepubliceerd. Yoojo kan niet 
aansprakelijk worden gesteld indien een foto of afbeelding niet overeenstemt met de 
werkelijkheid van een dienst waarvoor een vacature is voorgesteld in een advertentie 
die op de Site is gepubliceerd.  
 
 
 
 
 
 
 

12) Verantwoordelijkheid van de leden  
 

12.1 De Leden erkennen dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor alle inhoud die zij 
op de Site plaatsen (teksten, foto's, afbeeldingen, logo's of andere inhoud).  

 

12.2. De leden erkennen dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering 
van de verplichtingen die zij aangaan tegenover hun medecontractant (aannemer of 
uitvoerder) voor de uitvoering van een opdracht.  
 
 

13) Intellectueel eigendom  
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13.1 Yoojo is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de Site die wordt 
beschouwd als ondersteuning van de door de Leden gepubliceerde advertenties 
(architectuur van de Site, organisatie van de functionaliteiten, ergonomie, 
softwarefunctionaliteiten, etc.). Elk gebruik van de elementen van de Site zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoojo kan een inbreuk vormen en de 
burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur met zich 
meebrengen.  

 

13.2 De Leden verbinden zich ertoe geen enkel element (tekst, foto, afbeelding, logo of 
elke andere creatie of teken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten) op de Site 
te publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de 
rechten.  
 

13.3 Waar nodig verlenen Leden Yoojo een licentie om de intellectuele 
eigendomsrechten te gebruiken die verbonden zijn aan de inhoud die zij op de Site 
kunnen plaatsen. Deze wereldwijde licentie en voor de duur van de rechten in kwestie 
omvat met name het recht voor Yoojo om de genoemde inhoud te reproduceren, weer 
te geven of aan te passen om de optimale presentatie ervan op de Site mogelijk te 
maken (met name met betrekking tot het grafische charter en de technische 
prestaties).  
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Persoonlijke gegevens  
 

14.1 Gegevens van de leden  

 

In overeenstemming met de bepalingen van de wet bescherming van 
persoonsgegevens,  
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De gegevens die door de internetgebruikers worden verstrekt om zich als Lid in te 
schrijven, zijn bestemd voor Yoojo om alle nuttige maatregelen te kunnen treffen voor 
de hosting, de publicatie en het beheer van de advertenties van de Leden, de facturatie 
van de publicatiekosten, de uitvoering van statistische studies, de personalisering van 
haar interacties met de Leden (waarschuwingen in verband met de publicatie van 
nieuwe advertenties, e-mails, kennisgevingen, ....) en meer in het algemeen de werking 
van de Site. Deze gegevens zullen worden opgenomen in een databank die toegankelijk 
is voor Yoojo en, indien nodig, voor de formaliteiten inzake de betaling van de 
publicatiekosten, voor de bankpartner die in dit proces kan tussenkomen. Yoojo 
behoudt zich het recht voor om de resultaten van statistische studies die niet 
rechtstreeks op persoonsgegevens betrekking hebben, met haar leden of haar partners 
te delen.  
 

Het verzamelen van persoonlijke informatie van Leden met het oog op toegang tot de 
functies van de Site is verplicht, aangezien deze informatie essentieel is voor de 
identificatie van personen die de publicatie van advertenties op de Site aanvragen en 
voor de identificatie en het beheer van Yoojo Posters. Het niet verstrekken van 
bepaalde gegevens kan dus direct de registratie op de Site verhinderen.  
 

Leden die hun identiteit kunnen bewijzen, kunnen eisen dat hun persoonsgegevens die 
onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, gebruik, 
verstrekking of opslag verboden is, naar gelang van het geval worden gecorrigeerd, 
aangevuld, bijgewerkt, vergrendeld of gewist. Deze rechten kunnen worden 
uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres - contact@yoojo.com - 
en de leden moeten aangeven welke velden, gegevens en/of informatie zij wensen te 
wijzigen.  
 
 
 
 
 

14.2 Gegevens van de leden  
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Yoojo heeft er alles aan gedaan om de gegevens van de leden in een beveiligde 
omgeving op te slaan. Leden worden echter aangemoedigd om Yoojo onmiddellijk op 
de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging die resulteert in de toevallige of 
onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang 
tot hun persoonlijke gegevens.  
 

Yoojo is niet van plan de door haar Leden beheerde gegevens te verkopen, direct of 
indirect over te dragen of uit te wisselen met derden, tenzij zij hiertoe vooraf 
toestemming geven op het moment van registratie via een vrijwillig selectievakje. Yoojo 
zal deze gegevens ook niet gebruiken in verband met reclamenetwerken of 
uitwisselingssystemen, gegevensmakelaars of andere reclamegerelateerde 
hulpmiddelen.  
 

Indien een Lid op de Site heeft ingelogd via Facebook™ Connect, behoudt Yoojo zich 
het recht voor om positief te reageren op elk verzoek tot verwijdering van gegevens 
van Facebook™.  
 

In geval van ernstige en aanhoudende aanwijzingen van schending van de wet op de 
bescherming van persoonsgegevens door een Lid of een andere derde partij, behoudt 
Yoojo zich het recht voor om alle relevante persoonsgegevens aan de bevoegde 
autoriteiten bekend te maken.  
 
14.3 Mededeling betreffende de bescherming, door de leden, van hun 
persoonsgegevens 
 
Yoojo vestigt de aandacht van de leden op het feit: 

• dat de informatie die via hun rekeningen toegankelijk is, persoonsgegevens zijn; 

• dat het gebruik, door hun zorg en onder hun verantwoordelijkheid, van de 
kenmerken van de publicatie van advertenties die beschikbaar zijn op de Site 
moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de wet 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die met name 
veronderstelt geen persoonlijke gegevens van derden door te sluizen; 
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• dat zij in het algemeen voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van 
persoonsgegevens op het internet (vooral omdat, zelfs na het verwijderen van 
een advertentie of het beëindigen van hun account, bepaalde informatie nog 
steeds zichtbaar kan zijn op het internet, vooral als deze is gedeeld, gearchiveerd 
of gekopieerd naar een site van derden).  

 
15) Verbindingsgegevens (cookies)  

 

Yoojo maakt gebruik van "cookies" die uitsluitend worden gebruikt om elektronische 
communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn 
voor het verlenen van de online betaaldienst.  
 

16) Nieuwsbrieven  
 

16.1 Door hun e-mailadres op te geven op de Website, stemmen Leden ermee in dat 
Yoojo hen een nieuwsbrief mag sturen met een door Yoojo te bepalen frequentie en in 
een door Yoojo te bepalen vorm.  

 

16.2 Behoudens het aanvinken van het daartoe bestemde vakje op het moment van 
registratie, stemmen Leden ermee in om, onder dezelfde voorwaarden, nieuwsbrieven 
van de partners van Yoojo te ontvangen.  

 

16.3 Leden kunnen zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven door op de link in 
de nieuwsbrieven te klikken.  
 

17) Kennisgeving van bijzonder ernstige strafbare feiten  
 

Gezien het algemeen belang dat wordt gehecht aan de repressie van de apologie van 
misdaden tegen de menselijkheid, het aanzetten tot rassenhaat alsook 
kinderpornografie, het aanzetten tot geweld, in het bijzonder het aanzetten tot geweld 
tegen vrouwen, alsook misdaden tegen de menselijke waardigheid, hebt u de 
mogelijkheid om ons, op elk moment, een waarschuwing te sturen wanneer u vaststelt 
dat een inhoud van de Site een dergelijk misdrijf kan vormen, en wel naar het volgende 
adres - alerte@yoojo.ch -.  
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18) Rechtszaak  
 

18.1 ONDER VOORBEHOUD VAN DE VERENIGBAARHEID VAN DEZE CLAUSULE MET HET 
RECHT DAT VAN TOEPASSING IS OP HET GESCHIL, ZAL ELK GESCHIL TUSSEN YOOJO EN 
EEN LID MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, INTERPRETATIE OF UITVOERING VAN 
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DAT NIET IN DER MINNE WORDT GESCHIKT, 
ONDERWORPEN ZIJN AAN DE RECHTBANKEN VAN ZWITSERLAND, ZELFS IN HET GEVAL 
VAN EEN MEERVOUDIGE GEDAAGDE OF EEN VORDERING TOT HET VERKRIJGEN VAN 
EEN VOORLOPIGE VOORZIENING OF GARANTIE, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT 
SPOEDPROCEDURES OF PROCEDURES OP VERZOEK, EN AAN HET ZWITSERSE RECHT.  

 

18.2 Aangezien Yoojo geen partij is bij het contract tussen de Poster en de Jobber, kan 
haar niet gevraagd worden te helpen bij het oplossen van een geschil tussen twee 
Leden. Zij kan de betrokken leden alleen verzoeken samen te werken om een minnelijke 
en snelle oplossing voor hun geschil te vinden.  
 

19) Slotbepalingen  
 
19.1 De overeenkomsten tussen Yoojo en de Gebruiker zijn onderworpen aan het recht 
van de Zwitserse Bondsstaat.  
 

19.2 De partijen komen overeen de bepalingen van het Zwitserse internationale 
burgerlijk recht uit te sluiten die zouden kunnen leiden tot de exclusieve bevoegdheid 
van een andere rechtbank.  
 
19.3 De Partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van 
de vestigingsplaats van Yoojo, indien de Gebruiker geen woonplaats in Zwitserland 
heeft. 
 
19.4 Indien afzonderlijke aspecten van deze ALGEMENE VOORWAARDEN juridisch 
ongeldig zijn, blijven de overige delen onaangetast en blijven zij bindend. 
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19.5 Yoojo behoudt zich het recht voor deze VOORWAARDEN te allen tijde en zonder 
opgaaf van reden te wijzigen, voor zover deze wijzigingen zijn gebaseerd op wijzigingen 
in de door Yoojo geleverde diensten, wijzigingen in Yoojo of Youpijob of op wettelijke 
wijzigingen of wijzigingen als gevolg van technische eisen. Hieronder valt ook het 
aanbieden van nieuwe diensten door Yoojo. De gewijzigde ALGEMENE VOORWAARDEN 
zullen vooraf per e-mail aan de Gebruiker worden toegezonden en dienen te worden 
aanvaard om de website van Yoojo. nl te kunnen blijven gebruiken. Indien de gebruiker 
niet binnen zes weken bezwaar maakt tegen de gewijzigde ALGEMENE 
VOORWAARDEN, worden deze geacht te zijn aanvaard. Indien de Gebruiker hiertegen 
bezwaar maakt, kan Yoojo de Gebruikersaccount beëindigen en een terugbetaling 
verkrijgen voor de resterende duur van de betreffende termijn. Yoojo zal deze 
rechtsgevolgen apart vermelden in de e-mail met de gewijzigde ALGEMENE 
VOORWAARDEN.  
 

19.6. De Gebruiker kan de zaak voorleggen aan de Europese Ombudsman, waarvan de 
contactgegevens en de verwijzingsprocedures beschikbaar zijn op 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  
 

20) De rol van de jobber  
 

20.1 De taak van de Jobber bestaat erin, vrijelijk en onder zijn uitsluitende 
verantwoordelijkheid, een Jobberprofiel online te zetten dat werkelijk overeenstemt 
met zijn persoonlijke capaciteiten en beantwoordt aan de jobadvertenties van de 
Posters, met als doel aan deze laatsten kwaliteitsdiensten te leveren. 

20.2 Om een Jobber te zijn, en dus vrijelijk zijn of haar Jobberprofiel in te dienen en 
eventueel geselecteerd te worden door een Poster, moet de Internetgebruiker Lid zijn 
van de Site en de verplichte velden ingevuld hebben die specifiek zijn voor Jobbers. 
 
 

21) Verbintenissen van de Jobber  
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21. Door te kiezen voor het plaatsen van een jobadvertentie, de Poster : 

• verbindt zich ertoe alleen juiste en waarheidsgetrouwe informatie over zijn 
identiteit te verstrekken; 

• verbindt zich ertoe slechts één account aan te maken en geen 
lidmaatschapsaccount voor een derde aan te maken; 

 

 

• verbindt zich ertoe de inhoud van de functie waarvoor zij een Jobber zoekt, zo 
nauwkeurig en accuraat mogelijk te omschrijven;  

• stemt ermee in elektronische post (e-mails) en/of interne berichten van de Site 
te ontvangen om hem/haar op de hoogte te brengen van het bestaan of de 
creatie van Jobberprofielen in verband met de genoemde jobadvertentie;  

• verbindt zich ertoe alleen diensten te verlenen onder voorwaarden die 
verenigbaar zijn met de wettelijke regels die van toepassing zijn op 
persoonlijke diensten; 

• dient zijn bankgegevens mee te delen met het oog op de aanrekening van 
eventuele publicatiekosten en dient de door de Mailer voorgestelde prijs te 
aanvaarden of een andere prijs voor te stellen (hetzij naar boven of naar 
beneden); 

• verbindt zich ertoe, indien hij door een Mailer wordt geselecteerd, aanwezig te 
zijn op de plaats en het tijdstip vermeld in de taakomschrijving en de gevraagde 
dienst te leveren in overeenstemming met de omschrijving en tegen de 
overeengekomen prijs. 

• verbindt zich ertoe zijn verbintenissen te lezen en te valideren door op de site 
een handvest van goed gedrag te ondertekenen 

 
22) Jobber/Poser Relaties  

 

Binnen 24 uur na de validatie door de Bieder van de keuze van de Bieder, neemt Yoojo 
kennis van deze gebeurtenis door een notificatiebericht te sturen naar de Bieder en de 
Bieder op de respectievelijke e-mailadressen zoals vermeld in hun profielen. Yoojo of 
Youpijob kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van deze 
e-mail indien het e-mail adres van de Poser of de Jobber foutief of verouderd is.  
 

23) Publicatiekosten  
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Het toevoegen van een gebruikersprofiel of het reageren op aanbiedingen van posters 
is niet gratis. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn toegankelijk op alle 
betaalpagina's van de site en in de Footer in verbonden status. 

 

 

 
24) Formaliteiten in verband met de betaling van de dienst door de Mailer  

 

24.1. Netdistrict is een dienstverlener naar Zwitsers recht, en de toegepaste BTW is die 
van het land van waaruit Netdistrict de Yoojo website ontwikkelt, exploiteert en 
verkoopt.  
 
24.2 Yoojo is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de meldingsplicht door de 
Mailer.  
 
24.3. DE JOBBER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE AANGIFTE BIJ DE 
BELASTINGAUTORITEITEN EN DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN HET BEDRAG VAN ZIJN 
INKOMSTEN UIT DIENSTVERLENING DIE HIJ VOOR REKENING VAN PARTICULIEREN HEEFT 
VERRICHT OP BASIS VAN ADVERTENTIES DIE DOOR LEDEN OP DE SITE ZIJN GEPUBLICEERD.  
 
 

25) Aanbeveling  
 

26.1 Om de selectie van Jobbers op de Site zo relevant mogelijk te maken, heeft Yoojo 
een rating- en evaluatiesysteem opgezet.  

 

26.2 Door Lid te worden aanvaarden de Posters uitdrukkelijk dit systeem van referentie 
en evaluatie door de Posters, waarbij Yoojo de Posters verzoekt geen beledigende, 
lasterlijke, smadende of andere verwerpelijke taal te gebruiken tegen een Jobber met 
wie zij in conflict of geschil zijn, op straffe van een waarschuwing van Yoojo of uitsluiting 
van de Site in zijn geheel.  
 
 
26) Doel van het Jobberprofiel  
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De door de Jobber op de Site gepubliceerde Jobber Profiles moeten voldoen aan de 
geldende wetgeving.  
 
 
 
 
 
 
27) Verboden Jobber-profielen  
 

Het is verboden om profielen van Jobbers op de Site te publiceren die in strijd zijn met 
de wettelijke bepalingen, de openbare orde, de goede zeden of deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden.  
 
28) Plaats van tewerkstelling  
 

De Jobber verbindt zich ertoe met eigen middelen al het nodige te doen om zich naar 
de in de jobadvertentie aangeduide plaats te begeven (tenzij anders overeengekomen 
tussen de Leden).  
 
39) Datum, tijdstip en duur van de opdracht  
 

De datum, het tijdstip en de duur van de opdracht worden vrij gekozen door de Poster 
(die met de Jobber kan overeenkomen deze zo nodig te wijzigen).  
 
30) Prijs  
 

De prijs van de dienst die vrij door de aanbieder wordt vastgesteld, moet in euro 
worden uitgedrukt, behalve in het kader van het Yoojo GO-programma als omschreven 
in hoofdstuk II, punt 1).  
 
31) Correcties  
 

Yoojo behoudt zich het recht voor om spelling-, grammaticale en syntactische 
wijzigingen aan te brengen in de inhoud die op de Site wordt gepubliceerd, zonder de 
aard van de dienst waarvoor een Jobber wordt gezocht te wijzigen. Yoojo is niet 
verplicht deze wijzigingen aan de Leden mede te delen.  
 
32) Geen wijzigingen  
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De Jobber mag, nadat hij definitief door de Poster is geselecteerd om een dienst uit te 
voeren, niet te kwader trouw profiteren van een latere wijziging van zijn of haar 
Jobberprofiel om enig voordeel te verkrijgen of om zijn of haar verplichtingen te 
ontlopen. 

 
  



 26 

 
II. Bijzondere voorwaarden  

 
1) Yoojo GO Programma  

 
Het Yoojo GO Programma is een prepaid serviceprogramma dat wordt gedistribueerd 
in de winkels of e-commerce sites van onze Partners.  
 
In het kader van een samenwerkingsverband met een provider (hierna het 
"Samenwerkingsverband") wenst Yoojo in het kader van deze bijzondere voorwaarden 
(hierna de "SC") af te wijken van enkele bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. 
 
De huidige PC maakt derhalve deel uit van een wereldwijd partnerschap, dat door de 
aanbieders wordt begrepen en aanvaard. 
 
De Aanbieders bevestigen dat zij de bijgevoegde Algemene Voorwaarden hebben 
aanvaardr wanneer zij zich registreren op Yoojo. Vanaf het ogenblik van hun aanvaarding 
zijn de onderhavige CP bedoeld om samen met de Algemene Voorwaarden te worden 
toegepast. 
 
Het is wel verstaan dat de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig 
van toepassing blijven. 
 
Het aankruisen van het vakje "Ik aanvaard deze bijzondere voorwaarden" en de 
elektronische ondertekening van het formulier worden beschouwd als volledige 
aanvaarding van deze CP, onder de hierna vermelde voorwaarden. 
 
1. De dienstverlener verklaart dat hij zijn activiteiten als zelfstandige uitoefent. In geen 
geval zal hij worden gelijkgesteld met een werknemer van Yoojo, aangezien de 
Aanbieder niet onder de hiërarchische autoriteit staat en geen ondergeschikte band 
heeft met Yoojo. De Aanbieder verbindt zich ertoe Yoojo te vrijwaren voor elke 
aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. De dienstverrichter garandeert dat alle voor 
de uitoefening van zijn activiteit vereiste formaliteiten, met name ten aanzien van de 
fiscale en sociale administratiè regelmatig worden vervuld.  
 
2. De Dienstverlener garandeert dat hij beschikt over de vergunningen, diploma's en 
meer in het algemeen de kwalificaties die vereist zijn voor de uitvoering van de 
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Diensten. Hij verklaart dat hij in staat is zijn vaardigheden op eerste verzoek te 
rechtvaardigen. 
 
3. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Diensten uit te voeren volgens de regels van 
de kunst en in overeenstemming met de uitwisselingen met de Klant, maar ook met de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De Aanbieder handelt op eigen 
verantwoordelijkheid, waarbij de rol van Yoojo beperkt is totò de bemiddeling tussen 
de Aanbieders en de Klanten. De Aanbieder erkent derhalve dat hij als enige 
verantwoordelijk zal zijn voor de correcte uitvoering van de Diensten. Yoojo zal in geen 
geval haar verantwoordelijkheid nemen in geval van verzuim of niet-uitvoering van de 
Diensten door de Aanbieder. 
 
4. Yoojo zal de Dienstverlener voorzien van de nodige verzekeringen ter dekking van 
gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de Diensten, met 
inbegrip van verzekeringen die schade aan eigendommen en personen dekken.  
 
5. De Dienstverlener verbindt zich ertoe verantwoordelijk te zijn voor de producten, 
materialen en accessoires die hij in het kader van de Diensten gebruikt en aanvaardt de 
volledige verantwoordelijkheid daarvoorḿ. 
 
6. Bij wijze van uitzondering erkennen de Aanbieders in het kader van het Partnerschap 
dat Yoojo belast zal zijn met de selectie van de Aanbieder, de verbinding met de Klant 
en de vrijgave van de betaling, na validatie door de klant en ten laatste 48 uur na de 
dienst. 
 
7. Ter informatie presenteert Yoojo aan de Aanbieder zijn verplichtingen in België, 
waarvan de Aanbieder kennis heeft genomen in Bijlage 1.  
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1. BIJLAGE 1:  
 
Aansluiting bij een handelaar en aangifteplicht  

 

De volgende informatie wordt louter ter informatie verstrekt en is aan wijzigingen 
onderhevig. U dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de betrokken 
instellingen en te voldoen aan uw aansluitings- en aangifteverplichtingen zodra u zich 
op ons platform aanmeldt. 

 
1. Organisatie  

 
Zelfstandigen vallen onder het nationale verzekeringsstelsel op dezelfde wijze als alle 
andere ingezetenen, maar zij zijn niet verzekerd voor ziekte (uitkeringen), invaliditeit of 
werkloosheid; deze vallen onder het verzekeringsstelsel voor werknemers. Er is een 
mogelijkheid om een vrijwillige verzekering af te sluiten voor uitkeringen bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Deze mogelijkheid staat echter alleen open voor zelfstandigen 
die reeds op verplichte basis (als werknemer) voor deze risico's verzekerd zijn. 

Een ziektekostenverzekering houdt in dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder een 
nominale premie betalen. Het bedrag wordt geïnd door de 
ziekteverzekeringsmaatschappijen en verschilt van verzekeraar tot verzekeraar 
(gemiddeld 1.421 euro per jaar). 

Afhankelijk van een inkomenstoets kunnen verzekerden bij de Belastingdienst een 
zorgtoeslag aanvragen, waardoor de premie gedeeltelijk kan worden terugbetaald. Het 
bedrag van de uitkering is afhankelijk van het inkomen van de verzekerde. 

 

2. Bijdragen  

De zelfstandige is een bijdrage van 5,45% verschuldigd op grond van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Het maximumbedrag van deze bijdrage is € 57.232 van het 
jaarinkomen. 
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De werkloosheidsverzekering dekt zelfstandige arbeid niet. Zelfstandigen zijn evenmin 
verplicht gedekt door de arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzekering (uitkeringen), 
maar zij hebben de mogelijkheid zich daarbij aan te sluiten mits zij tevoren als 
werknemer verzekerd zijn geweest (verplichte verzekering van ten minste één jaar). In 
dit geval bedragen hun bijdragen respectievelijk 7,53% en 8,25%. 

De socialezekerheidsbijdragen worden door de zelfstandige aan de belastingdienst 
betaald.  

Voor meer informatie zie :  

https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_paysbas_independants.html 

https://www.cleiss.fr/docs/cotisations/paysbas.html 

3. Tarief  

De bijdragepercentages zijn als volgt:  

• 5,45% voor ziektekostenverzekering (ZVW) 
• 17,9% voor het AOW-pensioen. 
• 0,60% voor de overlijdensuitkering (ANW). 
• 9,65% voor bijzondere ziektekosten (WLZ). 

Er is een plafond voor bijdragen. Het maximum jaarinkomen voor AOW, ANW en WLZ 
premie is € 34.712. Het maximum jaarinkomen voor ZVW (zorgverzekering) is € 57.232. 

 

 

  



 30 

III. Privacybeleid  
 
 

ARTIKEL 1: PREAMBULE  
 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de site: YOOJO.  

 
Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers te informeren over de :  

hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens waarmee 
een gebruiker kan worden geïdentificeerd, moeten als persoonsgegevens worden 
beschouwd. Dit omvat de voor- en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-
mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;  

Wat zijn de rechten van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens?  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte 
persoonsgegevens?  

Aan wie deze gegevens worden doorgegeven ;  

Uiteindelijk, het beleid van de site met betrekking tot "cookies" bestanden.  

 
Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene 
gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres  

Yoojo .nl  
 

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN -
VERWERKING  

 
 
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 
2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van de gebruikers 
van de site de volgende beginselen in acht genomen:  
 

Wettigheid, billijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en 
verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens 
wanneer persoonsgegevens worden verzameld, zal de gebruiker ervan in kennis 
worden gesteld dat zijn/haar gegevens worden verzameld en voor welk doel zijn/haar 
gegevens worden verzameld;  
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Beperkte doeleinden: de gegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan 
een of meer van de in deze algemene gebruiksvoorwaarden uiteengezette doeleinden;  
 

Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die 
nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de site nagestreefde doelstellingen 
worden verzameld;  
 

Bewaring van gegevens in beperkte tijd: de gegevens worden gedurende een beperkte 
periode bewaard, waarvan de gebruiker in kennis wordt gesteld. Indien deze informatie 
niet kan worden verstrekt, wordt de gebruiker in kennis gesteld van de criteria die zijn 
gebruikt om de bewaringstermijn te bepalen;  
 

Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de voor de 
verwerking verantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid 
van de verzamelde gegevens te waarborgen.  

 
 
Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de 
Europese Verordening 2016/679, mag het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens alleen plaatsvinden als het voldoet aan ten minste een van de 
hieronder vermelde voorwaarden:  

De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;  

De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;  

De verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting;  

De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de 
betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;  

De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;  

De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van een derde.  
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ARTIKEL 3: BIJ HET SURFEN OP DE SITE VERZAMELDE EN VERWERKTE 
PERSOONSGEGEVENS  

 
 
A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN METHODE VAN VERZAMELING  
 

De persoonsgegevens die op de website van Yoojo worden verzameld, zijn de volgende:  

Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, E-mailadres, Huisadres.  

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende 
handelingen op de site verricht:  

Wanneer de aansteller een account aanmaakt, dan wanneer hij een job boekt.  
 

Wanneer een betaling op de site wordt verricht, wordt bovendien een bewijs van de 
transactie, waaronder de bestelbon en de factuur, bewaard in de computersystemen 
van de uitgever van de site.  
 
De verantwoordelijke voor de behandeling zal in zijn informaticasystemen van de site 
en in redelijke veiligheidsvoorwaarden alle verzamelde gegevens bewaren voor een 
duur van: de "cookies" worden bewaard voor een duur van maximum 13 maanden; de 
Gegevens die door middel van de prospectie worden verzameld, worden bewaard voor 
een duur van maximum 3 jaar;  
De gegevens die nodig zijn voor de URSSAF-verklaringen in het kader van een aan Yoojo 
verstrekt mandaat, worden gedurende 8 jaar bewaard.  
De rest van de Gegevens wordt bewaard tot 5 jaar na het laatste gebruik van het 
Platform indien het Lid zijn account niet heeft verwijderd;  
 

In geval van verwijdering van de account van het Lid, worden de Gegevens zo spoedig 
mogelijk op volledige en definitieve wijze verwijderd. 

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden 
U in contact brengen met een dienstverlener,  
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"KYC" met onze bankpartner Mangopay,  
Aansluiting bij de URSSAF  
Verplichting van de platforms  

De gegevensverwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:  

Toestemming van de gebruiker  
Expliciet mandaat gegeven door de gebruiker bij het maken van een reservering  
 
 
B. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN  
 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde(n):  

Sommige gegevens worden doorgegeven aan onze e-mailprovider EMARSYS.  

De gegevens mogen worden doorgegeven aan particuliere of overheidsinstanties 
indien de wet daarin voorziet)  

Wij kunnen uw informatie ook bekendmaken aan autoriteiten indien wij, naar eigen 
goeddunken, van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht of gerechtigd zijn, of 
dat het verstandig zou zijn om dat te doen.  
 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt in een of meer 
andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wij zullen uw persoonsgegevens 
alleen buiten de Europese Unie doorgeven aan landen die volgens de Europese 
Commissie een passend beschermingsniveau bieden (een lijst van die landen vindt u 
hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-
dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).  

 
 
C. GEGEVENSHOOSTING  
De Yoojo website wordt gehost door : AWS, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op het 
volgende adres  

Shannon Building, Burlington Road, Dublin 4, Dublin, D04 HH21, Dublin  

De gastheer kan worden bereikt op het volgende telefoonnummer: +35319611600.  

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden doorgegeven aan het (de) 
volgende land(en): Ierland.  
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ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONARIS 

VOOR GEGEVENSBESCHERMING  
 
A. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING  
 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Sébastien Lecaillet. 
Hij kan als volgt worden gecontacteerd: legal@yoojo.com.  

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de vaststelling van 
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.  
 
B. VERPLICHTINGEN VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE  
 

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde 
persoonsgegevens te beschermen, ze niet zonder medeweten van de gebruiker aan 
derden door te geven en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, te 
eerbiedigen.  

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat de overdracht van informatie 
en gegevens via de site veilig is.  

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" certificaat) wordt gebruikt om de gegevens 
die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.  
 

Voorts verbindt de voor de verwerking verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker in 
kennis te stellen van de rectificatie of de verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor 
hem onevenredige formaliteiten, kosten en stappen zou meebrengen.  

Indien de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de 
gebruiker in het gedrang komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich 
ertoe de gebruiker op enigerlei wijze daarvan in kennis te stellen.  
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C. DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING  
 

Voorts wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat een functionaris voor 
gegevensbescherming is aangesteld: Sebastien LECAILLET.  

De functionaris voor gegevensbescherming heeft tot taak toe te zien op de correcte 
uitvoering van de nationale en supranationale bepalingen inzake het verzamelen en 
verwerken van persoonsgegevens. Hij wordt ook wel DPO (Data Protection Officer) 
genoemd.  

De functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt worden gecontacteerd: 
legal@yoojo.com  

 
 

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER  
 
In overeenstemming met de regelgeving betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten  

Opdat de verantwoordelijke voor de verwerking aan het verzoek kan voldoen, dient de 
gebruiker de volgende informatie te verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres en, 
indien van toepassing, rekeningnummer of persoonlijk of abonneenummer.  

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de gebruiker binnen maximaal 30 
(dertig) dagen te antwoorden.  
 
A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET 
VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS  
 
a. Recht op toegang, rectificatie en schrapping  
 

De gebruiker kan de hem betreffende gegevens inzien, bijwerken, wijzigen of om 
verwijdering ervan verzoeken, door de onderstaande procedure te volgen:  

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om via zijn persoonlijke ruimte op YOOJO alle 
persoonlijke gegevens te wijzigen of om de schrapping ervan te verzoeken.  
Zij kunnen ook een verzoek indienen per e-mail: contact@yoojo.com  
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Indien hij/zij er een heeft, heeft de gebruiker het recht te verzoeken om verwijdering 
van zijn/haar persoonlijke ruimte door de onderstaande procedure te volgen:  

Vraag de verwijdering van de account aan via de link in het accountprofiel.  
 
b. Recht op gegevensoverdraagbaarheid  
 

De gebruiker heeft het recht te vragen dat zijn persoonsgegevens, die in het bezit zijn 
van de site, naar een andere site worden overgedragen, door de volgende procedure 
te volgen:  

De gebruiker moet een verzoek indienen per e-mail aan legal@yoojo.com.  
 
c. Recht op beperking van en bezwaar tegen de verwerking van gegevens  
 

De gebruiker heeft het recht te verzoeken om beperking van of zich te verzetten tegen 
de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, 
behalve wanneer het bestaan wordt aangetoond van legitieme en dwingende redenen, 
die zwaarder kunnen wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de 
gebruiker.  

Om te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens of om 
bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, moet de gebruiker de 
volgende procedure volgen:  

De gebruiker moet een verzoek per e-mail richten aan legal@yoojo.com.  
 
d. Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een 
geautomatiseerd proces gebaseerd besluit  
 

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht 
niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een 
geautomatiseerd proces, indien het besluit rechtsgevolgen heeft voor hem of haar, of 
hem of haar op een vergelijkbare manier in aanmerkelijke mate treft.  
 
e. Recht om zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden  
 

De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de plaatselijke autoriteit voor 
gegevensbescherming in de plaats waar de gebruiker woont of werkt of waar de 
gebruiker van mening is dat zich een probleem met zijn/haar gegevens heeft 
voorgedaan.  
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ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN "COOKIES"-BESTANDEN  

 
 
De site kan gebruik maken van "cookie"-technieken.  

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site op de harde schijf 
van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over de surfgewoonten van 
de gebruiker.  

Deze bestanden stellen ons in staat statistieken en informatie over het verkeer te 
verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienst te verbeteren voor het 
comfort van de gebruiker.  

Voor het gebruik van "cookies"-bestanden die de opslag en analyse van 
persoonsgegevens inhouden, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijk.  

Deze toestemming van de gebruiker wordt geacht geldig te zijn voor een periode van 
maximaal 6 (zes) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker 
opnieuw toestemming vragen om "cookies"-bestanden op zijn of haar harde schijf op 
te slaan.  
 
a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van "cookies" bestanden door de site  
 

Cookies die niet essentieel zijn voor de werking van de site, worden alleen op de 
terminal van de gebruiker geplaatst na diens toestemming. De gebruiker kan zijn 
toestemming te allen tijde intrekken, als volgt:  

Cookies kunnen gemakkelijk worden verwijderd in de browserinstellingen.  

Meer in het algemeen wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat hij zich tegen de 
registratie van deze "cookies" kan verzetten door zijn browser te configureren.  
 



 38 

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de stappen vinden die hij 
moet volgen om zijn navigatiesoftware zodanig te configureren dat deze zich tegen de 
registratie van "cookies"-bestanden verzet:  

Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr  

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences  

Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies  

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/  

 
Indien de gebruiker besluit de "cookies"-bestanden te deactiveren, zal hij/zij in staat 
zijn verder op de site te surfen. Eventuele storingen van de site als gevolg van deze 
manipulatie kunnen echter niet worden beschouwd als zijnde te wijten aan de 
redacteur van de site.  
 
b. Beschrijving van de "cookies"-bestanden die door de site worden gebruikt  
 

De redacteur van de site vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat tijdens de 
navigatie de volgende cookies worden gebruikt:  

 
- Google Analytics  
Doel: meten van de klantervaring  
- Facebook en Pinterest Pixel  
Doel: koppeling tussen gebruikersaccounts  
- Yoojo is_member  
Doel: de gebruiker herkennen wanneer hij/zij opnieuw inlogt.  
- Yoojo cookies_aanvaard  
Doel: de instemming van de gebruiker vastleggen.  
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ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID  

 
 
Dit Privacybeleid kan te allen tijde worden ingezien op het volgende adres: yoojo.com.  

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor deze te wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.  

Daarom wordt de gebruiker verzocht dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op 
de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.  

In geval van een ingrijpende wijziging van dit beleid zal de gebruiker echter op de 
volgende wijze worden geïnformeerd:  

Door push notificatie of wanneer hij voor de eerste keer verbinding maakt met de 
mobiele applicatie.  

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat dit privacybeleid voor het laatst 
werd bijgewerkt op: 30/03/2021.  
 

 
ARTIKEL 8: AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID DOOR DE GEBRUIKER  

 
 
Door op de site te surfen, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van dit 
privacybeleid en de voorwaarden ervan aanvaardt, met name wat betreft het 
verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens, alsmede het gebruik van 
"cookies"-bestanden.  
  
 
 


