
 

Algemene Voorwaarden Vacaturebank & Online Agenda 2019 

 

Definities 

- Stichting OneWorld: Journalistiek platform voor een eerlijke duurzame wereld. 

Gevestigd in Spring House, De Ruijterkade 128, 1011 AC te Amsterdam. Eigenaar 

en uitgever van OneWorld. 

- Overeenkomst:  Iedere overeenkomst die tussen Stichting OneWorld en Partner 

tot stand komt, betreffende de levering door Stichting OneWorld  van producten 

of diensten aan Partner, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle 

(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die 

overeenkomst. 

- Partner: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Stichting OneWorld een 

Overeenkomst aangaat. 

- Partnerbijdrage: Het bedrag dat de Partner aan Stichting OneWorld 

verschuldigd is. 

- Partnercriteria: De door Stichting OneWorld opgestelde criteria betreffende het 

profiel van een Partner van Stichting OneWorld. 

 

Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst 

- De Overeenkomst komt tot stand nadat een (digitale) aanvraag door een 

aspirant-partner (digitaal) is verzonden aan Stichting OneWorld en deze 

aanmelding wordt bevestigd door Stichting OneWorld per (automatische) 

email.  

- Een verzendbewijs (bijvoorbeeld een kopie van het ingevulde en verzonden 

aanvraagformulier op de website) van de aanvraag bij Stichting OneWorld levert 

dwingend bewijs op voor de totstandkoming van de Overeenkomst.  

- Stichting OneWorld behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen 

een plaatsing te weigeren. 
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- Voor een Vacature geldt een publicatietermijn van maximaal 30 dagen (1 

maand). Voor een Agenda-Item geldt een publicatietermijn van maximaal 90 

dagen (3 maanden). 

- Vacature en Agenda-Item credits zijn oneindig geldig. OneWorld behoudt zich 

het recht voor om dit termijn aan te passen.   

- Een Overeenkomst wordt beëindigd op het moment dat de Partner zijn Vacature 

en/of Agenda-Item credits heeft opgemaakt en de publicatietermijn is afgelopen.  

- Indien de Partner in strijd handelt met het bepaalde in de Overeenkomst, de 

Algemene Voorwaarden, is de Partner direct in verzuim. Stichting OneWorld is 

- onder behoud van alle wettelijke rechten die haar in dat geval toekomen - 

gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de 

content van de Partner op de website Oneworld.nl te verwijderen, zonder dat dit 

tot enige schadevergoedingsplicht leidt.  

- Het niet gebruiken van gekochte credits (voor Vacature of Agenda-item) door de 

Partner geeft nimmer het recht op restitutie van door Partner aan Stichting 

OneWorld gedane betalingen. 

- Stichting OneWorld behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst zonder 

opgaaf van redenen te beëindigen, zonder hiermee tot enige schadevergoeding 

of restitutie van betalingen jegens de Partner gehouden te zijn. 

 

Tarieven 2019 

- Partner betaalt €300,- per Vacature (exclusief BTW). Dit tarief geldt voor zowel 

betaalde banen, vrijwilligerswerk en stagefuncties. 

- Partner betaalt €100,- per Agenda-Item (exclusief BTW).  

- Bij afname van 3 Agenda-Items in één aankoop betaalt de Partner €250,-, bij 

afname van 5 Agenda-Items €400,-, bij afname van 10 Agenda-Items €700,-. 

- Alle bedragen zijn exclusief BTW.  

- Deze voordelige (bulk)tarieven gelden alleen bij aankoop in één keer. 

 

Betalingen 

- Partner betaalt voor het plaatsen van Vacature(s) of Agenda-item(s) de op de 

site vermelde actuele tarieven.  

- Het verschuldigde bedrag wordt door de Partner direct via Ideal overgemaakt 

of via een factuur achteraf betaald binnen het vermelde betalingstermijn.  
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- Alle bedragen in deze Algemene Voorwaarden en vermeld op de website zijn 

exclusief BTW.  

- Indien de Partner in gebreke blijft met (tijdige) betaling of met andere 

verplichtingen, heeft Stichting OneWorld het recht haar dienstverlening op te 

schorten, hetgeen nimmer tot enige aansprakelijkheid aan haar zijde kan leiden.  

- De opschortingsbevoegdheid loopt in ieder geval zo lang als dat de Partner in 

gebreke blijft te voldoen aan zijn verplichtingen, waaronder ook kan worden 

verstaan het voldoen van de kosten die gemoeid zijn met de incasso van de 

verschuldigde partnerbijdrage. 

- Stichting OneWorld zal, indien de Partner zijn verplichtingen niet nakomt, de 

Partner in de gelegenheid stellen diens verplichtingen alsnog integraal na te 

komen binnen een redelijke termijn. Indien de Partner niet binnen de in de 

ingebrekestelling genoemde termijn is overgegaan tot betaling respectievelijk 

het alsnog voldoen aan een andere verplichting, komt Stichting OneWorld de 

bevoegdheid toe de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, 

hetgeen de vordering tot integrale nakoming onverlet laat.  

- Kosten die voortvloeien uit het niet, of niet op tijd, betalen van de factuur komen 

voor rekening van de Partner, die deze kosten – naar redelijkheid gemaakt – niet 

zal betwisten. 

 

Eenzijdig wijzigingsbeding 

- Stichting OneWorld is gerechtigd één of meerdere bepalingen van de Algemene 

Voorwaarden Vacaturebank en Online Agenda te wijzigen. Hieronder vallen ook 

de tarieven.  

 

Partnercriteria 

De Partner dient aan de navolgende criteria te voldoen: 

- Uit de doelstellingen of activiteiten van de Partner moet af te leiden zijn dat de 

organisatie of onderneming bijdraagt aan een eerlijke en duurzame wereld 

(internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling, mondiaal 

burgerschap). 

- De missie en de activiteiten van de partner mogen niet oproepen tot geweld, 

rechts- of links extremistisch zijn of discriminerend, niet-respectvolle uitingen 

bevatten. 
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Overige verplichtingen Partner, vrijwaring en overmacht 

- De Partner zal er voor zorgdragen dat de door hem geplaatste content past 

binnen de uitgangspunten van Stichting OneWorld en OneWorld.nl (zie artikel 

Partnercriteria).  

- De Partner zal geen content van commerciële aard plaatsen.  

- De Partner is verantwoordelijk voor de door hem geplaatste content op de site 

van Stichting OneWorld. 

- OneWorld behoudt zich het recht voor om geplaatste content (in overleg met de 

Partner) aan te passen of te verwijderen. 

- De Partner zal Stichting OneWorld niet aansprakelijk stellen, en Stichting 

OneWorld zal nimmer enige aansprakelijkheid erkennen, voor een eventuele 

schending van het auteursrecht of enig ander recht op de betreffende werken, 

door derden op grond van het door de partner aangeleverde materiaal. 

- De Partner vrijwaart Stichting OneWorld voor alle mogelijke claims die 

voortvloeien uit zijn eigenlijk of oneigenlijk gebruik van OneWorld (waaronder 

schending van intellectuele eigendomsrechten). 

- Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht; partijen gaan geen 

maatschap aan. De Partner vrijwaart Stichting OneWorld van aanspraken door 

derden uit hoofde van een beweerdelijke maatschap, of enige andere 

vennootschapsrechtelijke band, tussen Stichting OneWorld en de Partner. 

- Indien Stichting OneWorld door een oorzaak die buiten haar macht ligt haar 

dienstverlening niet kan leveren of continueren (zoals downtime van de website 

OneWorld.nl), dan is er sprake van overmacht, in welk geval geen schade 

vergoed zal worden aan de Partner. 

- Partner is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens 

bij Stichting OneWorld (bijvoorbeeld gewijzigde gegevens van contactpersoon of 

gewijzigde facturatiegegevens). Kosten voortvloeiend uit het niet of niet tijdig 

doorgeven van gewijzigde gegevens worden in rekening gebracht van de Partner. 

 

Privacy 

- Om haar diensten te kunnen bieden, dient Stichting OneWorld bedrijfs- en/of 

persoonsgegevens te verzamelen. 
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- Stichting OneWorld draagt er zorg voor dat de verzameling van de 

persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

Rechtskeuze en bevoegde rechter 

- Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De 

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis 

te nemen van geschillen omtrent deze overeenkomst, onverminderd de 

bevoegdheid van beide partijen zicht te wenden tot de President van die 

rechtbank teneinde een voorlopige voorziening te vragen. 

 

Slotbepalingen 

- Partner is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst 

over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Stichting 

OneWorld hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 

- Stichting OneWorld is gerechtigd voor de uitvoering van haar verplichtingen uit 

de Overeenkomst derden in te schakelen. 

 

 


