Juridische kennisgeving
De website www.NeedHelp.com (hierna "de Website") is de exclusieve eigendom van de
onderneming WE SHARE TRUST (hierna "de Onderneming") met een kapitaal van € 101.890,
ingeschreven bij het handelsregister van PARIJS onder het nummer B 799 782 859, btw
FR45799782859, en met maatschappelijke zetel gevestigd te 5 Villa Victor Hugo, 75116 PARIJS,
Frankrijk.
De website NeedHelp wordt gehost op servers die zich in Europa bevinden bij Amazon Web
Services LLC (AWS), P.O. Box 81226 Seattle WA 98108-1226 - VS.
Inleiding
Dit document bevat de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de Website www.NeedHelp.com.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website www.NeedHelp.com
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1- Definities
In het kader van deze AGV en onverminderd elders in deze AGV gedefinieerde begrippen, zullen de
volgende termen de betekenis hebben die daaraan wordt gegeven in de onderstaande definities:
- Overeenkomst: een contract afgesloten via de Website, waarbij de Klant en de Jobber
overeenkomen dat de Jobber de Opdracht zal uitvoeren die het onderwerp is van het
betreffende contract tegen de overeengekomen prijs, met dien verstande dat de
Onderneming altijd de derde partij zal zijn bij de Overeenkomsten.
- Behoefte: een door een Klant ingediend voorstel waarin de Opdracht wordt beschreven die
hij aan de Jobber wenst toe te vertrouwen.
- Jobber: dienstverlener die onafhankelijk is van de Website, zijnde een natuurlijke of
rechtspersoon, professioneel of niet-professioneel, die de Website en het Platform gebruikt
om de Behoeften van Klanten te bekijken en hierop te reageren met als doel om de
Opdracht van de Klant uit te voeren. De Jobber (natuurlijk persoon) handelt onafhankelijk
van zijn/haar professionele activiteit indien hij/zij in loondienst is.
- AGV: deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die elke Gebruiker heeft aanvaard en die een
contract vormen tussen de Gebruiker en de Onderneming en waarin al hun rechten en
plichten met betrekking tot het gebruik van de Website zijn bepaald.
- Code: een reeks alfanumerieke tekens die door de Onderneming aan de Klant wordt
verstrekt, en die vervolgens door de Klant aan de Jobber worden verstrekt zodra de
betreffende Opdracht is voltooid (in het geval van Mangopay-betaling), zodat de Jobber ze
op de Website kan invoeren om zijn/haar betaling te ontvangen in de valuta van de
geadverteerde job.
- Gebruikersaccount: ruimte bestemd voor de Gebruiker via dewelke hij/zij toegang heeft tot
de Website door het gebruik van zijn/haar e-mailadres en wachtwoord, en waarin bepaalde
informatie over de Gebruiker staat.
- Inhoud: inhoud van elke aard die de Gebruiker op de Website publiceert (in het bijzonder
redactionele, grafische, fotografische, video- en andere inhoud, met inbegrip van elke naam
en/of afbeelding die de Gebruiker kan kiezen om zich op de Website te identificeren).
- Aanbod: een voorstel dat door de Jobber wordt opgesteld in reactie op een Behoefte van
een Klant en waarin de Jobber de Opdracht beschrijft die hij/zij kan uitvoeren en de prijs.
- Operator van het online Platform: wordt als exploitant van een online platform
aangemerkt, iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig en al dan niet tegen
vergoeding een openbare online-communicatiedienst aanbiedt op basis van (i) het
classificeren of refereren, door middel van computeralgoritmen, van inhoud, goederen of
diensten die door derden worden aangeboden of online worden gezet (ii) of het
samenbrengen van verschillende partijen met het oog op de verkoop van een goed, het
verrichten van een dienst of het uitwisselen of delen van een inhoud, goed of dienst.
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- Platform: het elektronische platform voor het in contact brengen van Klanten en Jobbers
dat toegankelijk is via de Website.
- Klant: een natuurlijke of rechtspersoon, professioneel of consument die Behoeften post om
een reactie te verkrijgen van de Jobbers.
- IKEA-Klant: een natuurlijke of rechtspersoon, professioneel of consument, die via onze
partner IKEA (online of via partnerwinkels) Behoeften plaatst voor de installatie van keukens
of keukenblokken, om reacties te krijgen van de Jobbers.
- Opdracht: de door de Jobber uit te voeren dienst die het onderwerp is van een Behoefte
van een Klant.
- Profiel: alle informatie met betrekking tot een Gebruiker, ingevoerd door deze laatste en
toegankelijk voor andere Gebruikers.
- Vergoeding van de Onderneming: vergoeding die de Klant verschuldigd is aan de
Onderneming als tegenprestatie voor de dienst die de Onderneming via de Website levert.
- Diensten: alle functies die door de Onderneming worden aangeboden op de Website en in
het bijzonder het in contact brengen van Jobbers en Klanten via het Platform.
- Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is op de Website en die
gebruik wil maken van de Diensten.
2- Doel
De Website en het Platform zijn toegankelijk via het internet en bieden een dienst aan om
Gebruikers met elkaar in contact te brengen.
De Website stelt Klanten in staat om een Behoefte te publiceren zodat een Jobber erop kan
reageren.
Het doel van deze AGV is het bepalen van de voorwaarden waaronder het de Gebruiker is
toegestaan de Website te gebruiken.
De Onderneming kan deze AGV op elk moment aanpassen.
Ze moet deze veranderingen binnen een termijn van één maand vóór hun effectieve ingangsdatum
per e-mail meedelen aan de Jobbers, die de contractuele relatie met de Onderneming vóór het
verstrijken van deze termijn kunnen opzeggen.
Door het aanbieden van nieuwe diensten op het Platform accepteert de Jobber de nieuwe AGV,
tenzij de wijzigingen vereisen dat de Jobber significante technische of commerciële aanpassingen
moet uitvoeren om aan de wijzigingen te kunnen voldoen.
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De hierboven vermelde kennisgevingstermijn is niet van toepassing indien (i) de wijzigingen in de
AGV voortvloeien uit wettelijke of reglementaire verplichtingen die het onmogelijk maken deze
termijn na te leven of (ii) de wijzigingen uitzonderlijk worden aangebracht om het hoofd te bieden
aan een onvoorzien en dreigend gevaar teneinde het Platform en de Gebruikers te beschermen
tegen fraude, malware, spam, gegevensinbreuken of enig ander cyberbeveiligingsrisico.
De toepasselijke AGV zijn die AGV die van kracht zijn op het moment van elk gebruik van de Website
en, met betrekking tot paragrafen 8 tot en met 12, 14, 20 en 25 van deze AGV, die van kracht zijn
op het moment dat een overeenkomst wordt aangegaan.
3- Status en verplichtingen van de Onderneming
De Onderneming is een operator van een online platform dat een dienst aanbiedt die Gebruikers in
staat stelt met elkaar in contact te komen teneinde een Overeenkomst aan te gaan voor het
verlenen van diensten.
De Onderneming verbindt zich ertoe de Gebruikers de Dienst te verlenen die hen in staat stelt om,
via de Website, contact op te nemen met andere Gebruikers met het oog op het eventueel sluiten
van een Overeenkomst met hen voor de uitvoering van een Opdracht.
De Onderneming verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Diensten te verlenen, maar
is niet gebonden aan enig specifiek resultaat en de Gebruiker aanvaardt dat de Onderneming niet
in staat is de afwezigheid van bugs, fouten of onnauwkeurigheden te garanderen. Deze verbintenis
van de Onderneming is een middelenverbintenis.
De Diensten zullen evolueren en van tijd tot tijd worden gewijzigd.
De rol van de Onderneming is strikt beperkt tot het in contact brengen van Gebruikers met elkaar
via het Platform dat toegankelijk is op de Website.
Zo wordt gepreciseerd dat de Onderneming een derde partij is bij elke mogelijke Overeenkomst
tussen een Klant en een Jobber, waarbij de Onderneming, via de Website, enkel de middelen
verschaft om in contact te treden en eventueel een Overeenkomst te sluiten.
Bijgevolg staat de Onderneming noch in voor de uitvoering, noch voor de kwaliteit van het resultaat
van de Opdracht die zou worden uitgevoerd door een Jobber voor een Klant.
4- Toegang tot de Website en de Diensten
De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het installeren van de computer- en
telecommunicatiemiddelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website.
5- Registratie op de website
5.1.

Aanvaarding van de AGV

De bevestiging van de aanvaarding van de AGV door de Gebruikers die zich registreren voor de
Website, wordt gematerialiseerd door een vakje dat moet worden aangevinkt op het
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registratieformulier. Deze aanvaarding kan alleen volledig zijn. Elke aanvaarding onder voorbehoud
wordt als nietig beschouwd.
Gebruikers die niet instemmen met de AGV, mogen geen toegang krijgen tot de Website en mogen
de diensten niet gebruiken.
Gebruikers die op het moment van registratie toestemming hebben gegeven om promotionele
aanbiedingen van NeedHelp te ontvangen, kunnen zich te allen tijde afmelden voor deze berichten.

5.2 Aanmaken van een gebruikersaccount
5.2.1

Om de Website en het Platform te gebruiken moet de Gebruiker zich registreren door een
Gebruikersaccount aan te maken. Hiervoor moet de Gebruiker een geldig e-mailadres
opgeven en een wachtwoord kiezen.
Tijdens de registratie moet de Gebruiker ook zijn/haar voornaam, achternaam,
telefoonnummer en adres opgeven aan de Onderneming. Het is de Gebruiker verboden de
naam van een Onderneming of vennootschap in de gevraagde informatie op te nemen.
De Gebruiker stemt ermee in volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en deze
actueel te houden.

5.2.2

Het Gebruikersaccount wordt definitief aangemaakt aan het einde van de
registratieprocedure, die, indien nodig, elke verificatiestap kan omvatten die de
Onderneming nuttig acht, in het bijzonder met betrekking tot het e-mailadres van de
Gebruiker.
Eenmaal aangemaakt, geeft het Gebruikersaccount toegang tot een persoonlijke ruimte
die het mogelijk maak het gebruik van de diensten te beheren in een vorm en met de
technische middelen die door de Onderneming worden aangeboden.

5.2.3

Als de Gebruiker een Opdracht als Jobber wenst uit te voeren, dan behoudt de
Onderneming zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, in de vorm en met de
technische middelen die de Onderneming het meest geschikt acht:
- alle verificatieprocedures aan te wenden die zij redelijkerwijs nodig acht, in het
bijzonder met betrekking tot het e-mailadres van de Jobber, zijn/haar identiteit of
contactgegevens;
- aan de Gebruiker alle documenten en informatie te vragen die zij nodig acht om de
registratieaanvraag als Jobber te voltooien. Het verkrijgen van deze elementen zal
een voorwaarde zijn voor het definitieve aanmaken van een Gebruikersaccount als
Jobber;
- elk verzoek tot aanmaken van een Gebruikersaccount te weigeren na een eerdere
niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden.
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5.2.4

In alle gevallen garandeert de Gebruiker dat alle documenten en informatie die hij/zij aan
de Onderneming heeft verstrekt, juist, volledig en up-to-date en niet misleidend zijn.
De Gebruiker verbindt zich ertoe, in geval van veranderingen, deze informatie via zijn/haar
Gebruikersaccount bij te werken, zodat deze steeds voldoet aan de hierboven vermelde
vereisten.
De Gebruiker is ingelicht over en aanvaardt dat de informatie die hij/zij invoert om zijn/haar
Gebruikersaccount aan te maken, een bewijs vormt van zijn/haar identiteit. Alle informatie
die door de Gebruiker wordt ingevoerd, is bindend zodra deze is gevalideerd.
De Gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn/haar Gebruikersaccount nadat hij/zij
zich heeft geïdentificeerd met behulp van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten persoonlijk te gebruiken en niet toe te staan
dat derden deze in zijn/haar plaats of namens hem/haar te gebruiken, op risico van het
dragen van de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van
zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Elke interventie die met de gebruikersnaam en
het wachtwoord van de Gebruiker wordt uitgevoerd, wordt geacht te zijn uitgevoerd door
de desbetreffende Gebruiker, die derhalve als enige verantwoordelijk en aansprakelijk
blijft.
Wanneer de Gebruiker zijn/haar wachtwoord verliest, wordt hij/zij gevraagd om zijn/haar
e-mailadres in te geven om een link te ontvangen om een nieuw wachtwoord in te stellen.
De Gebruiker dient onmiddellijk contact op te nemen met de Onderneming via de
contactgegevens in de paragraaf juridische kennisgeving van deze AGV als hij/zij merkt dat
zijn/haar Gebruikersaccount zonder zijn/haar medeweten is gebruikt. De Gebruiker erkent
het recht van de Onderneming om in dergelijk geval alle gepaste maatregelen te nemen.
De Gebruiker verbindt zich ertoe slechts één Gebruikersaccount aan te maken, waarbij de
Onderneming zich het recht voorbehoudt om elk bijkomend account dat door dezelfde
Gebruiker is aangemaakt, te verwijderen.
Het is de Gebruiker wiens Gebruikersaccount is verwijderd, verboden om een nieuwe
Gebruikersaccount aan te maken. De Onderneming behoudt zich het recht voor om
Gebruikersaccounts te verwijderen die zijn aangemaakt in strijd met deze beperking.

5.3 Een profiel aanmaken
De Gebruiker wordt gevraagd een profiel aan te maken dat alle informatie bevat die hij/zij aan de
Gebruikers ter beschikking wil stellen (bijv. gesproken talen, diploma’s, bepaalde interesses,
vaardigheden).
Het profiel is beschikbaar in het Gebruikersaccount.
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Eenmaal deze informatie op de Website is gepubliceerd, wordt deze toegankelijk voor alle
Gebruikers.
Het aanmaken van een Profiel is de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat de informatie die
hij/zij publiceert, in het bijzonder het pseudoniem dat hij/zij in zijn/haar contacten met andere
Gebruikers gebruikt en de inhoud van de Behoeften, indien van toepassing, in overeenstemming is
met de AGV en de toepasselijke regelgeving en dat deze niet in strijd is met de rechten van derden.
De Onderneming is hiervoor niet aansprakelijk.
Indien de Onderneming er echter van in kennis wordt gesteld dat de door een Gebruiker
gepubliceerde informatie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de Onderneming zijn/haar
Gebruikersaccount schorsen zoals aangegeven in de paragraaf "Schorsing van het
Gebruikersaccount".
5.4 Verklaring van de Gebruiker
5.4.1

De Gebruiker verklaart voorafgaand aan zijn/haar registratie dat hij/zij beschikt over een
bankrekening en een bankkaart en:
- Indien hij/zij een natuurlijke persoon is: volledige bevoegdheid heeft om te handelen
en om in te stemmen met de AGV. Een natuurlijke persoon die geen volledige
bevoegdheid heeft, kan enkel toegang krijgen tot de Website en de Diensten met
toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger;
- Indien hij/zij een rechtspersoon is: te handelen via een natuurlijke persoon die de
handelingsbevoegdheid en de bevoegdheid heeft om namens en voor rekening van
de rechtspersoon een contract te sluiten.

5.4.2

Specifieke regels die van toepassing zijn op Jobbers:
De Jobber kan optreden in een professionele of niet-professionele capaciteit. Hij/zij
verbindt zich ertoe om:
- te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving;
- te voldoen aan alle fiscale en sociale rapportageverplichtingen en de verplichtingen
die verband houden met zijn/haar activiteit op de Website.
- zich ervan te onthouden de Website te gebruiken als middel om het verbod op
geheel en gedeeltelijk zwartwerk te omzeilen en, in voorkomend geval, al zijn/haar
verplichtingen na te komen met betrekking tot het bijhouden van sociale
documenten, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) en de
multifunctionele aangifte van gewerkte tijd en uitbetaalde lonen (DmfA).

5.4.3

Specifieke regels die van toepassing zijn op Klanten:
De Klant verbindt zich ertoe zijn/haar fiscale verplichtingen en verplichtingen inzake de
sociale zekerheid na te komen. In dit verband is hij/zij verantwoordelijk voor het indienen
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van alle verklaringen aan de bevoegde autoriteiten, en in het bijzonder aan de RSZ en/of
het RSVZ, indien van toepassing.

6- Contact en in contact brengen van Gebruikers
6.1

Algemene beginselen

De Klant is als enige zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de inhoud van elke Behoefte die
hij/zij op de Website publiceert.
Hij/zij verbindt zich er ook toe dat deze Behoeften in overeenstemming zijn met de AGV en aan alle
toepasselijke regelgeving voldoen, en in het bijzonder dat zij geen inbreuk maken op de rechten van
derden.

6.2 Verplichtingen van de Klant
De Klant verbindt zich ertoe enkel serieuze Behoeften online te plaatsen die overeenkomen met
echte Opdrachten.
De Behoefte die door de Klant op de Website wordt gepubliceerd, moet ten minste de volgende
informatie bevatten:
- de categorie van de dienst waarin de Klant wilt dat deze Behoefte wordt geplaatst onder de
op de Website beschikbare opties;
- een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van wat de Opdracht inhoudt;
- het tijdsbestek waarbinnen de Klant de Opdracht voltooid wil zien (vóór of op een bepaalde
datum);
- de stad en, indien van toepassing, het district, of het geografisch gebied waar de Opdracht
dient te worden uitgevoerd; en
- de betalingswijze die de Klant wenst te gebruiken (directe betaling of online betaling).
De Klant moet op de Website ook het precieze adres opgeven waar de Opdracht dient te worden
uitgevoerd en kan, indien nodig, toegangscodes opgeven om toegang te krijgen tot het
desbetreffende adres. Deze informatie wordt niet gepubliceerd in de Behoefte op de Website en
zal alleen worden verzonden naar de Jobber die de Klant selecteert.
Zodra de Behoefte is gepubliceerd, zal deze gedurende een periode van maximaal zestig (60) dagen
op de Website worden gepubliceerd, of, indien de Opdracht vóór het verstrijken van deze datum
moet worden uitgevoerd, tot de uitvoeringsdatum van de Opdracht.
De Klant kan zijn/haar Behoefte niet wijzigen of verwijderen tenzij hij/zij contact opneemt met de
technische ondersteuning (zie de paragraaf "Ondersteuning").
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Wanneer een Klant een Jobber selecteert voor het uitvoeren van een Opdracht, verschijnt deze
informatie op de Behoefte, en kunnen andere Jobbers niet meer solliciteren voor deze Opdracht.
6.3 Verplichtingen van de Jobber
Een Jobber die wenst in te gaan op een Behoefte die door een Klant op het Platform is gepubliceerd,
moet alvorens te reageren, alle noodzakelijke informatie en details over de jobinhoud doornemen
en zeker zijn over de precieze inhoud van de Opdracht en, in het bijzonder, de prijs van de Opdracht.
Ter informatie: indien de Klant een consument is, dient de professionele Jobber alle toepasselijke
regelgeving na te leven, in het bijzonder de bepalingen die gelden voor consumenten betreffende
hun herroepingsrecht.
Houd er rekening mee dat, aangezien de Onderneming de online geplaatste inhoud niet controleert
en geen partij is bij de Overeenkomsten die tussen de Gebruikers worden gesloten, de Onderneming
dus niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van niet-naleving door de Jobber van zijn/haar
informatieplicht en, meer in het algemeen, van de toepasselijke regelgeving.
6.4 Contact leggen en onderhandelen tussen de Gebruikers
De Jobber kan op een Behoefte reageren die op de Website is gepubliceerd door een Aanbod te
doen.
De Gebruiker mag de Website niet gebruiken om te communiceren of contactgegevens te gebruiken
die een andere Gebruiker in staat zou stellen rechtstreeks contact met hem/haar op te nemen
voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst zoals aangegeven in de paragraaf "Het afsluiten
van een Overeenkomst tussen Gebruikers", zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Onderneming. Dit doet geen afbreuk aan het recht van een Gebruiker om een eigen Klantenkring
op te bouwen buiten het Platform om.

7- Afsluiten van een Overeenkomst tussen Gebruikers
7.1.

Procedure voor het sluiten van een Overeenkomst via de Website

De Klant kan het Profiel van elke Jobber raadplegen die op zijn/haar Behoefte heeft gereageerd.
Houd er rekening mee dat de Klant de keuze heeft tussen de Aanbiedingen van de Jobbers en dat
de uiteindelijke keuze aan hem/haar is, met dien verstande dat het de Klant vrij is om geen van de
Jobbers te kiezen die op zijn/haar Behoefte hebben gereageerd.
De Klant selecteert de Jobber die de Opdracht zal vervullen uit de Jobbers die op zijn/haar Behoefte
hebben gereageerd.
De Overeenkomst tussen de Klant en de Jobber komt tot stand:
- In geval van online betaling: door de selectie van de Jobber door de Klant als gevolg van de
betaling van de prijs van de Opdracht op de elektronische Mangopay-portefeuille van de Klant
en van de goede ontvangst van het betalingsbedrag;
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- In geval van directe betaling: door de selectie van de Jobber door de Klant en de betaling door
de Klant van de vergoeding van de Onderneming op zijn/haar elektronische Mangopayportefeuille en de goede ontvangst van het bedrag van de vergoeding van de Onderneming.
De Onderneming stelt de Jobber op de hoogte van de selectie door de Klant en van de
Overeenkomst door middel van een bericht op het Gebruikersaccount van de Jobber, en door het
sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat de Jobber op zijn/haar Gebruikersaccount heeft
opgegeven.
Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met de voorwaarden zoals in dit
artikel uiteengezet, zal de Onderneming:
- In het geval van online betaling: de Klant de contactgegevens van de Jobber verstrekken;
- In het geval van directe betaling: aan beide partijen van deze overeenkomst de contactgegevens
verstrekken die hen in staat stellen om rechtstreeks contact op te nemen.
Behoudens de bepalingen uit paragraaf 9, houdt de totstandkoming van de Overeenkomst een
onherroepelijke verbintenis in: enerzijds betaalt de Klant aan de Jobber de voor de Opdracht
overeengekomen prijs; anderzijds voert de Jobber de Opdracht uit overeenkomstig de met de Klant
overeengekomen voorwaarden.
7.2.

Inhoud van de Overeenkomst tussen de Gebruikers

Houd er rekening mee dat de Onderneming geen derde partij is bij de Overeenkomst die tussen de
Gebruikers wordt afgesloten.
De Gebruikers zijn vrij om samen de inhoud van de Overeenkomst te bepalen die zij willen sluiten
en om te onderhandelen over de prijs van de Opdracht.
De Onderneming raadt de Gebruikers aan om hun Overeenkomst te formaliseren door een contract
te ondertekenen waarin met name het volgende wordt bepaald:
- de Opdracht, de prijs, de plaats van uitvoering, de termijnen en de betalingsvoorwaarden;
- de rechten en de plichten van beide partijen in het kader van de uitvoering van de Opdracht
die het onderwerp is van het contract;
- het recht dat op de Overeenkomst van toepassing is, met name in het geval van een contract
gesloten tussen personen die zich in verschillende rechtsgebieden bevinden.
De Onderneming adviseert om advies in te winnen van een bevoegde deskundige voor het opstellen
van het contract.
8- Vergoeding van de Onderneming
Registratie op de Website is gratis voor alle Gebruikers.
Enkel in het geval dat een Overeenkomst tussen Gebruikers wordt afgesloten, is er een Vergoeding
verschuldigd aan de Onderneming door de Klant.
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Deze Vergoeding aan de Onderneming is een percentage van de prijs voor de Opdracht die de
Jobber en de Klant zijn overeengekomen.
Aldus verbindt de Klant zich ertoe om aan de Onderneming een bedrag van 20% (inclusief
belastingen) te betalen van de totale prijs van de Opdracht (inclusief belastingen) die het onderwerp
is van een Overeenkomst (of 23% inclusief belastingen van het totaalbedrag inclusief belastingen
van de Opdracht die het onderwerp is van een Overeenkomst met IKEA- of BUT-Klanten in de
categorie "keukeninstallatie", die partners zijn van de Onderneming) als tegenprestatie voor de
door haar verleende dienst en voor elke via de Website met een Jobber gesloten overeenkomst.
Voor schilder- en vloerbedekkingsaanvragen bedraagt de door de Klant verschuldigde Vergoeding
aan de Onderneming 21,5% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag van de Opdracht.
De belangrijkste partners van de Onderneming staan op onze Website vermeld.
9- Herroepingsrecht
In het geval dat de Klant een consument is, dan heeft hij/zij in het kader van de gesloten
Overeenkomst met een professionele Jobber een herroepingsrecht conform de toepasselijke
wetgeving.
In het geval van bemiddelingsdiensten van de Onderneming, beschikt de consument-Gebruiker over
een herroepingsrecht dat veertien (14) dagen na de dag van de aanvaarding van de AGV vervalt. De
Consument-gebruiker erkent dat het verschaffen van Diensten aanvangt bij de aanvaarding van de
AGV.
Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker zijn/haar beslissing om de
overeenkomst te herroepen kenbaar maken door middel van een eenduidige verklaring of door
gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat hier beschikbaar is:
per post op het volgende adres: 5, Villa Victor Hugo 75116 Parijs, Frankrijk
per e-mail naar contact@NeedHelp.com

De Gebruiker kan in het geval van vragen steeds contact opnemen met de technische ondersteuning
(zie paragraaf 15 "Ondersteuning").
Om het herroepingsrecht geldig binnen de termijn uit te kunnen oefenen, moet de Gebruiker
zijn/haar beslissing tot herroeping meedelen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
In geval van herroeping behoudt de Onderneming de in rekening gebrachte vergoedingen, of
ontvangt ze de vergoedingen die zijn opgebouwd als gevolg van enig gebruik van de Diensten. Indien
de Consument-gebruiker gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht nadat hij/zij reeds de
contactgegevens van een andere Gebruiker heeft ontvangen of indien deze andere Gebruiker
contact met hem/haar heeft opgenomen vóór het einde van de voornoemde herroepingstermijn,
erkent de Consument-gebruiker dat hij/zij geen recht meer heeft op terugbetaling van de aan de
Onderneming verschuldigde commissie zodra de dienst van het met elkaar in contact brengen
volledig is uitgevoerd, met de uitdrukkelijke toestemming van de Consument-gebruiker.
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10- Uitvoering van de Opdracht
10.1.

Algemene beginselen

Merk op dat de Onderneming geen partij is bij enige tussen de Gebruikers gesloten Overeenkomst
die onafhankelijk is van de AGV die door de Gebruikers werden aanvaard.
De Onderneming kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld in het kader van de
AGV die door de Gebruikers zijn aanvaardt en de uitvoering van het huidige contract, en in het
bijzonder in het geval van geheel of gedeeltelijk niet uitvoeren van de Opdracht die het onderwerp
is van een Overeenkomst die is gesloten tussen de Gebruikers (tenzij bewezen wordt dat een fout
direct terug te leiden is tot de Onderneming).
10.2.

Uitvoering van de Opdracht

Het is de verantwoordelijkheid van de Jobber om de Opdracht conform de overeengekomen
voorwaarden van de Opdrachtgever uit te voeren.
Zodra de Opdracht voor de Klant is uitgevoerd, zal de Jobber, in geval van een Mangopay-betaling,
de Onderneming hiervan op de hoogte brengen door op zijn/haar Gebruikersaccount de code in te
voeren die hij/zij van de Klant heeft gekregen.
Wanneer de Opdracht wordt uitgevoerd tijdens een persoonlijke ontmoeting tussen de Gebruikers,
raadt de Onderneming aan dat de Jobber aan het einde van de Opdracht een document ter
ondertekening voorlegt aan de Klant, waarin de Klant verklaart dat de Opdracht, die het onderwerp
is van de Overeenkomst, is voltooid.

10.3.

Evaluatie van de Jobber en de Klant

De Klant kan de uitgevoerde Opdracht evalueren door het invullen van het daartoe bestemde
formulier in zijn/haar Gebruikersaccount.
De opmerkingen en de beoordeling die aan de Jobber worden toegekend, worden op zijn/haar
Profiel geplaatst. Een algemene gemiddelde score, afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal,
wordt ook op zijn/haar Profiel weergegeven.
Bijgevolg is de Klant tot matigheid verplicht en verbindt hij/zij zich ertoe zo objectief mogelijk te zijn.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen die in strijd zijn met deze AGV
en het Handvest, te verwijderen.
Mutadis mutandis, mag de Jobber de Klant evalueren.

11-

Betaling van de prijs van de Opdracht en de Vergoeding van de Onderneming
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De Klant heeft de keuze uit twee betalingsmethodes van de prijs van de Opdracht bij het publiceren
van zijn/haar Behoefte:
- de "directe betaling" (contant, cheque, universele dienstencheque of overige);
- en de "online betaling".
Deze keuze, en ook de valuta van de betaling van de job, worden dus aan de Jobber opgelegd.
In het geval dat de Klant kiest voor de online betalingsmethode, moeten de Gebruikers eerst de
Algemene Gebruiksvoorwaarden van Mangopay aanvaarden, die beschikbaar zijn op de Website
van Mangopay en hier toegankelijk zijn.
Het is de verantwoordelijkheid van de Onderneming om de Mangopay e-wallets aan te maken die
nodig zijn voor de correcte uitvoering van de betalingen van de Klant aan de Jobber. De
Onderneming behoudt zich het recht voor om zoveel e-wallets per Gebruiker aan te maken als zij
nodig acht.
De prijs van de Opdracht wordt door de Klant aan de Jobber betaald.
De kosten van de Vergoeding van de Onderneming, ten laste van de Klant, zijn verschuldigd aan de
Onderneming en komen overeen met 20% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag (inclusief
belastingen) dat is overeengekomen voor de Opdracht (of 23% (inclusief belastingen) van het
totaalbedrag van de Opdracht (inclusief belastingen) onder voorbehoud van een Overeenkomst met
een IKEA of BUT-klant, die partners zijn van de Onderneming). Voor schilder- en
vloerbedekkingsaanvragen bedraagt de door de Klant verschuldigde Vergoeding aan de
Onderneming 21,5% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag van de Opdracht.
11.1.

Directe betaling

Bij deze betalingswijze wordt de Jobber rechtstreeks door de Klant betaald volgens de in hun
Overeenkomst overeengekomen voorwaarden.
In eerste instantie betaalt de Klant 20% (inclusief belastingen) van de prijs van de Opdracht (inclusief
belastingen) aan de Onderneming (d.w.z. de Vergoeding van de Onderneming) wanneer de Klant
via de Website voor bankkaart heeft gekozen (of 23% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag
van de Opdracht (inclusief belastingen) die het onderwerp is van een Overeenkomst met een IKEAof BUT-klant in de categorie "keukeninstallatie”, die partners zijn van de Onderneming). Voor
aanvragen in de categorieën "Schilderen" en "Vloerbedekking" bedraagt de door de Klant
verschuldigde Vergoeding aan de Onderneming 21,5% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag
van de Opdracht.
De Klant zal het resterende bedrag aan de Jobber betalen zodra de Opdracht is voltooid: 80% van
de prijs van de Opdracht of 77% indien het een IKEA- of BUT-klant betreft in de categorie
keukeninstallatie, die partners zijn van de Onderneming, of 78,5% voor aanvragen in de categorieën
Schilderen en Vloerbedekking. De prijs wordt door de Klant rechtstreeks aan de Jobber betaald in
contanten, per cheque, universele dienstencheque, bankoverschrijving of anderszins.
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In geval van niet-betaling van het saldo door de Klant, dient de Jobber de Onderneming hiervan in
kennis te stellen onder de voorwaarden zoals bepaald in het artikel "Bezwaren - Geschillen tussen
Gebruikers".

11.2.

Online betaling

11.2.1. Principe: volgens deze betaalmethode moet de Klant, na selectie van de Jobber door de
Klant, onmiddellijk de volledige prijs van de Opdracht met zijn/haar bankkaart in zijn/haar
Mangopay e-wallet storten.
Zodra deze betaling is uitgevoerd, verstrekt de Onderneming een Code aan de Klant. Zodra de
Opdracht is voltooid:
- zal de Klant de Code die hij/zij van de Onderneming heeft gekregen, aan de Jobber geven;
- zal de Jobber deze Code terugvorderen aan de Klant.
Om betaald te worden, moet de Jobber de Code die hij/zij van de Klant heeft gekregen, invoeren in
zijn/haar gebruikersmenu. Dit zal het bedrag van de Opdracht vrijgeven dat eerder door de Klant
betaald werd op zijn/haar e-wallet.
Bijgevolg komt het bedrag dat de Jobber effectief ontvangt overeen met 80% (inclusief belastingen)
van de prijs (inclusief belastingen) van de uitgevoerde Opdracht (77% (inclusief belastingen) van de
prijs (inclusief belastingen) van de uitgevoerde Opdracht met een IKEA- of BUT-klant, die partners
zijn van de Onderneming), met dien verstande dat de Jobber ermee instemt dat de Onderneming
haar Vergoeding van 20% (inclusief belastingen) van de prijs (inclusief belastingen) van de Opdracht
(of 23% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag (inclusief belastingen) van de Opdracht die het
onderwerp uitmaakt van een Overeenkomst met een IKEA-Klant) mag aftrekken. Voor schilder- en
vloerbedekkingsaanvragen bedraagt de door de Klant verschuldigde Vergoeding aan de
Onderneming 21,5% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag van de Opdracht.
11.2.2. Het niet-gebruiken van het voor de Opdracht voorziene bedrag
In het geval dat het op de e-wallet gecrediteerde bedrag niet wordt gebruikt, zal de Klant meermaals
per e-mail op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten
van de geselecteerde Jobber - en dit tot 6 maanden na de datum van de boeking.
Indien 6 maanden na de boeking van de dienst op het Platform, de e-wallet van de Klant nog steeds
is gecrediteerd, en de Klant de boeking niet heeft geannuleerd of verlengd, en onbereikbaar blijft,
behoudt de Onderneming zich het recht voor om het bedrag van de servicekosten met betrekking
tot de gemaakte Overeenkomst te innen.
Het restant van het bedrag van de e-wallet kan met name worden geïnd wanneer de Jobber een
deel van zijn/haar tussenkomst moet vergoeden (bijvoorbeeld een eerste reis gemaakt,
aangekochte benodigdheden, zijn/haar planning verstoord door de reservatie van de Klant, enz).
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11.3.
11.3.1.

Vergoeding van de Onderneming

In ruil voor de Diensten verleend aan de Jobber, ontvangt de Onderneming een
Vergoeding waarvan het bedrag wordt berekend door de prijs van de Opdracht te
vermenigvuldigen met een percentage.
Het toepasselijke percentage is 20% (inclusief belastingen) van het bedrag van de
Opdracht (inclusief belastingen), overeengekomen tussen de Klant en de Jobber (of 23%
(inclusief belastingen) van het totaalbedrag van de Opdracht (inclusief belastingen) van
een Overeenkomst met een IKEA- of BUT-klant in de categorie "keukeninstallatie", die
partners zijn van de Onderneming, of 21,5% (inclusief belastingen) van het totaalbedrag
van de Opdracht voor schilder- en vloerbedekkingsaanvragen).
De Onderneming behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en onder door
haar vast te stellen voorwaarden, promotionele aanbiedingen te doen, of een
vermindering of een beperking van de Vergoeding aan te bieden.
Het percentage van de toepasselijke Vergoeding kan te allen tijde worden gewijzigd. De
Jobbers zullen op voorhand worden geïnformeerd over de ingangsdatum van het nieuwe
percentage.
Het gewijzigde percentage is van toepassing op elke Behoefte waarop de Jobber na de
inwerkingtreding solliciteert.
De Jobber erkent en aanvaardt dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om kennis te
nemen van het percentage dat van toepassing is op de datum waarop hij/zij solliciteert
op een advertentie.

11.3.2.

In het geval van:
- Online betaling, is de Vergoeding van de Onderneming verschuldigd bij het afsluiten
van de Overeenkomt tussen de Gebruikers overeenkomstig de paragraaf "Het afsluiten
van een Overeenkomst tussen Gebruikers". De Vergoeding wordt geïnd in de valuta
waarin de job is gepost op het moment dat de Jobber de Code invoert.
- Directe betaling wordt de Vergoeding van de Onderneming tien (10) dagen na de
totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Jobber en de Klant ingehouden op de
e-wallet van de Klant.

11.3.3.

De Onderneming factureert de Vergoeding voor elke Opdracht in de valuta van de job.
De facturen worden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld in de persoonlijke dashboard
van zijn/haar account of op verzoek.

12- Beëindiging van de Overeenkomst tussen de Gebruikers
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12.1.

Algemene beginselen

Aangezien de Onderneming geen partij is bij de Overeenkomst die tussen de Gebruikers werd
gesloten, komt zij ook niet tussenbeide bij het verbreken van deze Overeenkomst.
Bijgevolg is het uitsluitend aan de Gebruikers die gebonden zijn door een Overeenkomst om samen
de voorwaarden voor de beëindiging of ontbinding ervan te bepalen.
12.2.
Gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst voor de betaling van de
Vergoeding van de Onderneming
Houd er rekening mee dat de Vergoeding aan de Onderneming in elk geval verschuldigd is van zodra
de Overeenkomst tussen de Gebruikers werd afgesloten, ongeacht de beëindiging of ontbinding van
deze Overeenkomst, om welke reden dan ook.

13- Bezwaar - Geschil tussen Gebruikers
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Onderneming op de hoogte te brengen van elk geschil
betreffende de uitvoering van een met een andere Gebruiker gesloten Overeenkomst alvorens zich
tot een bemiddelaar of een rechtbank te wenden.
De Onderneming stelt aan de Gebruikers een intern systeem ter beschikking op haar website voor
de behandeling van bezwaren, beschikbaar op het volgende adres: www.needhelp.com/nlbe/satisfait-ou-refait
Met uitzondering van het specifieke geval in de paragraaf "Niet-uitvoering van de Opdracht", zal in
elk geval de Vergoeding die aan de Onderneming werd betaald, niet worden terugbetaald.
De Consument-gebruiker die eerder heeft geprobeerd om een geschil met de Onderneming op te
lossen door middel van het bezwaar vermeld in lid 1 van paragraaf 13, heeft het recht om een
verzoek tot minnelijke schikking door bemiddeling in te dienen bij de consumentenombudsdienst,
binnen een termijn van minder dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Onderneming. Om
contact op te nemen met de consumentenombudsdienst of om een verzoek in te dienen, kan de
Gebruiker terecht op de Website: https://consumentenombudsdienst.be/nl/klacht-indienen.
In geval van een grensoverschrijdend geschil wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat hij/zij
gebruik kan maken van de online geschillenbeslechtingsprocedure van de Europese Commissie via
de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

13.1.

Niet-uitvoering van een Opdracht

Wanneer de Opdracht niet wordt uitgevoerd als gevolg van het in gebreke blijven van de Jobber:
- In het geval van directe betaling:
• voor de Klant: indien de onderneming NeedHelp geen alternatieve oplossing heeft
kunnen vinden om de Opdracht uit te voeren, 100% terugbetaling van het bedrag dat
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als voorschot op zijn/haar e-wallet werd gestort in de valuta van de job zoals die gepost
werd;
• voor de Jobber: niets.
- In het geval van online betaling:
• indien de onderneming NeedHelp geen alternatieve oplossing heeft kunnen vinden om
de Opdracht uit te voeren, 100% terugbetaling van het bedrag dat als voorschot op
zijn/haar e-wallet werd gestort in de valuta van de job zoals die gepost werd;
• voor de Jobber: niets.
In het geval van in gebreke blijven door de Klant:
- In het geval van directe betaling:
• voor de Klant: de Onderneming zal het volledige bedrag dat op zijn/haar e-wallet werd
gestort inhouden;
• voor de Jobber: niets.
- In het geval van online betaling:
• voor de Klant: terugbetaling van 80% van het in zijn/haar e-wallet gestorte bedrag (of
77% in het geval van een IKEA- of BUT-klant in de categorie keukeninstallatie, die
partners van de Onderneming zijn, of 78,5% voor aanvragen in de categorieën
Schilderwerk en Vloerbedekking);
• voor de Jobber: niets.

13.2.
Gedeeltelijke voltooiing of gebrek aan kwaliteit van het resultaat van de
Opdracht
In geval van een geschil tussen een Klant en een Jobber, met name wanneer de Opdracht slechts
gedeeltelijk werd uitgevoerd of wanneer de kwaliteit van het resultaat van de Opdracht gebrekkig
is, verbinden de Gebruikers zich ertoe contact op te nemen met de Onderneming om een minnelijke
schikking te treffen.
De Onderneming kan in dit geval echter niet aansprakelijk worden gesteld.
13.3.

Niet-betaling van de prijs van een Opdracht

Wanneer, in geval van directe betaling, het saldo van de prijs van de Opdracht door de Klant niet
wordt betaald binnen de met de Jobber overeengekomen termijn, dient deze laatste dit
onmiddellijk te melden aan de Onderneming, die dan zal trachten de Partijen samen te brengen om
een minnelijke schikking te treffen.
De Onderneming kan in geen enkel geval van niet-betaling aansprakelijk worden gesteld. In
voorkomend geval is het aan de Jobber om de nodige stappen te ondernemen tegen de Klant
teneinde betaling van het aan hem/haar verschuldigde bedrag te verkrijgen.
Indien een verandering van Jobber wordt doorgevoerd door de Klant of het Platform, wordt de
verandering, voor zover mogelijk, aan hetzelfde tarief doorgevoerd als de selectie van de eerste
Jobber. Indien een Jobber daarentegen een hoger tarief hanteert, verbindt de Klant zich ertoe het
verschil rechtstreeks aan het Platform te betalen.
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- Ofwel betaalt de Klant de 20% van het prijsverschil (of 23% (inclusief belasting) van de totaalprijs
van de Opdracht (inclusief belasting) onder voorbehoud van een Overeenkomst met een IKEAof BUT-klant in de categorie keukeninstallatie, die partners zijn van de Onderneming), of 21,5%
(inclusief belasting) van de totaalprijs van de Opdracht voor de categorieën Schilderwerk en
Vloerbedekking.
- Of de Klant betaalt het volledige prijsverschil en geeft een nieuwe betaalbon af.
14- Verplichtingen van de Gebruikers
Zonder afbreuk te doen aan andere verplichtingen die hierin worden uiteengezet, stemmen de
Gebruikers ermee in de volgende verplichtingen na te komen:
14.1.
Naleving van wetten en voorschriften
Bij het gebruik van de Diensten verbindt de Gebruiker zich ertoe om alle geldende wetten en
voorschriften na te leven en geen inbreuk te plegen op de rechten van derden of de openbare orde
te schenden.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle administratieve,
fiscale en/of sociale formaliteiten die eventueel vereist zijn in verband met zijn/haar gebruik van de
Diensten. De Onderneming kan in dit verband op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om in de loop van het gebruik van de Diensten van de
Gebruiker, alle bijkomende documentatie en informatie te vragen die zij nuttig acht, in het bijzonder
ter verificatie van de identiteit van de Gebruiker. De Gebruiker zal de Onderneming de gevraagde
documentatie en informatie zo snel mogelijk toesturen.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om toegang tot de Website op te schorten voor iedere
Gebruiker die de gevraagde documentatie niet verstrekt.
14.2.
Relaties tussen Gebruikers
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van de Diensten en in het bijzonder
voor de relaties die hij/zij eventueel aangaat met andere Gebruikers op de Website en de informatie
die hij/zij aan hen mededeelt in het kader van de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de
Gebruiker om de nodige voorzichtigheid en gezond verstand aan de dag te leggen in deze relaties
en communicatie met anderen. De Gebruiker verbindt er zich eveneens toe om in zijn/haar
contacten met andere Gebruikers en de openbare interface van de advertenties, de gebruikelijke
beleefdheid en hoffelijkheidsregels in acht te nemen.
Het is aan de Gebruiker om, indien hij/zij dat nodig acht, een verzekering af te sluiten in verband
met zijn/haar gebruik van de Diensten.
14.3.
Inhoud
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar gebruik van de Website en in het bijzonder
voor de inhoud die hij/zij publiceert of communiceert via de Website. Hij/zij garandeert de
Onderneming dat hij/zij over alle rechten en toelatingen beschikt die noodzakelijk zijn voor de
verspreiding van deze Inhoud.
De Gebruiker verbindt zich ertoe dat de genoemde Inhoud wettig is, geen inbreuk maakt op de
openbare orde, de goede zeden of de rechten van derden, geen enkele wettelijke of reglementaire
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bepaling schendt en, meer in het algemeen, geen aanleiding geeft tot enige burgerlijke of
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Onderneming.
Het is de Gebruiker dus verboden om, in het bijzonder en zonder dat deze lijst
uitputtend is, inhoud te verspreiden die:
- pornografisch, obsceen, aanstootgevend, beledigend of ongeschikt is voor vertoning in
gezinsverband, of lasterlijk, beledigend, gewelddadig, racistisch, xenofobisch of
revisionistisch is;
- namaak is;
- schadelijk is voor het imago van een derde partij;
- discriminerend is, inbreuk maakt op de privacy, of van lasterlijke aard is,
- vals of misleidend is of die illegale, frauduleuze of misleidende activiteiten voorstelt of
promoot:
- schadelijk is voor de computersystemen van derden (zoals virussen, wormen, Trojaanse
paarden, enz.);
- inbreuk maakt op de rechten van derden of die schadelijk is voor derden, op welke wijze en
in welke vorm dan ook.
De Onderneming voert in dit verband geen enkele controle uit. Indien de Onderneming echter, naar
aanleiding van informatie van een derde partij, constateert dat een Gebruiker de Website gebruikt
voor illegale doeleinden, kan zij het desbetreffende Gebruikersaccount opschorten in
overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de paragraaf "Schorsing van het
Gebruikersaccount" en de verboden inhoud verwijderen.
14.4.
Opdracht
De Jobber verbindt zich ertoe de Opdracht met zorg en toewijding uit te voeren. Hij/zij is als enige
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn/haar Opdracht.

14.5.
Contact
De Gebruiker verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met een Klant die op zoek is naar een
Jobber op de Website, anders dan via de Website. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar
contactgegevens niet aan andere Gebruikers te verstrekken, in het bijzonder via de interface die
gewijd is aan de Advertentie. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Gebruiker om zijn/haar
eigen cliënteel buiten het Platform om te ontwikkelen.
De Klant stemt ermee in om een redelijk bedrag aan te bieden als tegenprestatie voor de Opdracht
waarvoor hij/zij een Jobber zoekt. De Klant verbindt zich er toe geen bespottelijk of onredelijk
budget voor te stellen, in het bijzonder met betrekking tot het doel, de aard en/of de duur van de
Opdracht.
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In geval van duidelijk misbruik door een Gebruiker of niet-naleving van deze verplichting, houdt de
Onderneming zich het recht voor om het betrokken Gebruikersaccount op te schorten onder de
voorwaarden die zijn uiteengezet in de paragraaf "Schorsing van het Gebruikersaccount". In
bepaalde gevallen kan deze laatste ook aansprakelijk worden gesteld.
14.6.
Betaling
In het geval van directe betaling, stemt de Klant ermee in om de Jobber de overeengekomen prijs
te betalen voor de uitvoering van de Opdracht, uiterlijk aan het einde ervan.
14.7.
Rekeninggegevens
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het opslaan van alle informatie die toegankelijk is in zijn/haar
Gebruikersaccount en die hij/zij wenst te bewaren. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de
Onderneming niet aansprakelijk is voor enig verlies van deze informatie.

15- Ondersteuning
15.1.

Technische ondersteuning

In geval van technische moeilijkheden bij het gebruik van de Dienst, kan de Gebruiker per e-mail
contact opnemen met de Onderneming via contact@NeedHelp.com.
15.2.

Administratieve en commerciële ondersteuning

Voor elke vraag betreffende de Website, met uitzondering van technische vragen, kan de Gebruiker
contact opnemen met de Onderneming zoals hieronder uiteengezet:
Per telefoon: (+33) (0)1 76 41 00 34
Per e-mail: contact@NeedHelp.com
16- Communicatie tussen de Gebruikers en de Onderneming
Tenzij in de AVG hiervoor uitdrukkelijk een andere specifieke wijze wordt voorzien, worden alle
kennisgevingen of mededelingen geacht geldig te zijn gedaan, indien zij zijn verzonden:
- Per post
• Aan de Onderneming: 5, Villa Victor Hugo 75116 Parijs, Frankrijk;
• Aan de Gebruiker: op het adres dat de Gebruiker aan de Onderneming heeft meegedeeld
bij zijn/haar registratie op de Website.
- Per e-mail:
• Aan de Onderneming: contact@NeedHelp.com,
• Aan de Gebruiker: op het e-mailadres dat de Gebruiker aan de Onderneming heeft
meegedeeld bij zijn/haar registratie op de Website.
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om elke kennisgeving of mededeling die aan de
Onderneming wordt verzonden te kunnen bewijzen en om het bewijs van de verzending en de
datum van verzending van dergelijke kennisgevingen of mededelingen te bewaren.
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De Onderneming zal hoofdzakelijk gebruik maken van e-mail om de Gebruiker te informeren over
informatie met betrekking tot zijn/haar Activiteit op de Website. De Onderneming zal zich ervan
vergewissen dat de ontvangende Gebruiker de e-mail heeft ontvangen, hetzij door gebruik te maken
van een "tracking"-technologie voor het openen van e-mails, hetzij door een SMS toe te voegen
waarin de Gebruiker op de hoogte wordt gesteld van deze e-mailcommunicatie, hetzij door het
bestaan te hebben geverifieerd van het e-mailadres dat de Klant bij zijn registratie heeft opgegeven
(status "geverifieerd e-mail" op het profiel van de Gebruiker waaruit blijkt dat functionele e-mails
die door de Onderneming worden verzonden, correct zijn ontvangen).

17- Onderhoud en onderbreking Dienst
De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor
onderhoudsdoeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht door
een vermelding op de Website.

18- Persoonsgegevens

De Gebruiker erkent dat het registreren en navigeren op de Website en het gebruik van de Diensten,
gepaard gaan met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van de Gebruikers door de
Onderneming, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.
De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
in het gegevensbeschermingsbeleid van de Onderneming dat steeds toegankelijk is op de Website.
De Gebruiker kan meer informatie krijgen over de cookies die door de Website worden gebruikt in
het Cookiebeleid.

19- Aansprakelijkheid
19.1.

Aansprakelijkheid van de Onderneming

19.1.1. De Onderneming is niet onderworpen aan enige resultaatbindende verplichting, hetgeen
de Gebruiker uitdrukkelijk erkent en aanvaardt. De aansprakelijkheid van de Onderneming
is uitsluitend beperkt tot de levering van de Diensten zoals hierin beschreven, met
uitsluiting van enige andere prestatie.
19.1.2.

De Onderneming heeft geen kennis van de Inhoud die de Gebruikers online zetten in het
kader van de Diensten. Ze doet aan geen enkele vorm van moderatie, selectie, verificatie
of controle van de Inhoud, en treedt enkel op als hostingprovider.
Bijgevolg kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor Inhoud die door
derden is geplaatst, en dient elk mogelijk bezwaar in de eerste plaats worden gericht tot
de persoon die de Inhoud in kwestie heeft geplaatst.
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De Onderneming kan in kennis worden gesteld van Inhoud die schadelijk is voor een derde
partij, en de Onderneming behoudt zich het recht voor om de nodige maatregelen te
treffen.
19.1.3.

De Onderneming handelt in eigen naam en gaat geen enkele rechtshandeling aan in naam
of voor rekening van Gebruikers, die rechtstreeks contact hebben met elkaar.
De Onderneming is geen partij bij de Overeenkomsten en eventuele andere contracten
die tussen de Gebruikers zouden kunnen worden afgesloten en is niet aansprakelijk voor
eventuele moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen bij de totstandkoming of
uitvoering van deze contracten, noch zal zij partij zijn bij eventuele geschillen die tussen
de Gebruikers zouden kunnen ontstaan, met name betreffende de uitvoering van een
Opdracht of eventuele andere garanties, verklaringen of verplichtingen van welke aard
dan ook waartoe de Gebruikers verplicht gehouden zouden kunnen zijn.
De Onderneming is ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door de Jobber
uitgevoerde werk.

19.1.4.

De Onderneming controleert niet de vaardigheden van de Jobbers die niet in de praktijk
zijn getest. De niveaus van verificatie die het kan toekennen aan een Profiel hebben
uitsluitend betrekking op de identiteit en de contactgegevens van de Jobbers (e-mailadres
en telefoonnummer), en voor professionals, het Ondernemingsnummer van de
professionele Jobber.
De Onderneming kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan
vaardigheden van de Interveniënten. De verificatie van de identiteit en/of beroepsstatus
van de Jobber maakt het niet mogelijk om de daadwerkelijke vaardigheden van een
Jobber te verifiëren. Het Platform voorziet haar Gebruikers echter wel van een
beoordelingssysteem voor Klanten en Jobbers. Na elke Opdracht kunnen beide partijen
elkaar een cijfer geven (van 1 tot 5 sterren) en een opmerking toevoegen over de kwaliteit
van de geleverde diensten of over de conformiteit van de Opdracht die de Klant aan de
Jobber heeft gevraagd uit te voeren. Gebruikers kunnen deze beoordelingen dus
gebruiken om de kwaliteit te beoordelen van de diensten die eerder op het Platform zijn
uitgevoerd door de Jobber, of om te beoordelen of de instructies van een Klant correct
zijn opgevolgd.
De verificatie van de identiteit van de Jobbers wordt uitgevoerd zoals hieronder
beschreven: de Jobber moet een geldig identiteitsbewijs uploaden om zijn/haar account
te activeren en om zijn/haar aanbiedingen op het Platform te kunnen publiceren. Het
bedrijfs- en btw-nummer van professionele Jobbers wordt geverifieerd via de
Kruispuntbank van Ondernemingen of een ander officieel platform dat door de Belgische
overheid ter beschikking wordt gesteld voor het raadplegen van gegevens over
ondernemingen).

Alleen de gegevens die beschikbaar zijn gesteld door de hierboven genoemde officiële platforms
kunnen worden opgehaald en weergegeven op het openbare profiel van de Jobber.
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19.1.5.

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door de
Gebruiker, noch voor een eventuele tijdelijke onderbreking van de Website, in het
bijzonder ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden.

19.1.6.

De Onderneming wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van enig verlies van de
informatie die toegankelijk is in de persoonlijke ruimte van de Gebruiker, of die door de
Gebruiker online is gezet, waarbij de Gebruiker ervoor moet zorgen dat hij/zij een kopie
bewaart van de informatie die hij/zij noodzakelijk acht en hij/zij kan hiervoor geen
aanspraak maken op enige vergoeding.

19.1.7.

De Onderneming verbindt zich ertoe regelmatig controles uit te voeren om de werking en
de toegankelijkheid van de Website te controleren. In dit verband behoudt de
Onderneming zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken
voor onderhoudsdoeleinden. De Onderneming kan evenmin aansprakelijk worden gesteld
in geval dat de Website tijdelijk moeilijk of niet toegankelijk is ten gevolge van
omstandigheden buiten haar controle, overmacht, of door storingen in de
telecommunicatienetwerken.

19.1.8.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die aan een
Gebruiker wordt berokkend, zoals winstverlies, winstderving, verlies van cliënteel en
schade aan het merkimago.
Wanneer de Klant geen Consumenten-klant is in de zin van de toepasselijke wetgeving ter
bescherming van de consument, is in ieder geval de geldelijke aansprakelijkheid van de
Onderneming beperkt tot het bedrag van de Vergoeding die de Onderneming uit hoofde
van de betreffende Overeenkomst aan haar verschuldigd is door de Jobber.
Deze clausule wordt toegepast onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in
bepaalde wetgevingen. Waar van toepassing, is de aansprakelijkheid van de Onderneming
beperkt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Bovendien is de Onderneming niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van het
geheel of een deel van haar verplichtingen ten gevolge van een geval van overmacht zoals
omschreven in de toepasselijke wetgeving en rechtspraak.
In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat gebeurtenissen zoals
onderbreking van de energievoorziening, storing en/of onderbreking van de toegang tot
het internetnetwerk, panne en/of sabotage van de telecommunicatiemiddelen eveneens
als toevallige gebeurtenissen of overmacht worden beschouwd, computerhacking, brand,
blikseminslag, overstroming en andere natuurrampen, waterschade, uitzonderlijke
weersomstandigheden, schade, epidemie, oproer, oorlog, burgeroorlog, oproer,
aanslagen, explosie, daad van vandalisme, gehele of gedeeltelijke staking, lock-out buiten
de Onderneming.
19.2.

Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is aansprakelijk voor elke vorm van schade, materieel of immaterieel, direct of
indirect, berokkend aan de Onderneming of aan een derde partij, als gevolg van het onrechtmatig
gebruik van de Website, ongeacht de oorzaak van deze schade.
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De Gebruiker vrijwaart de Onderneming tegen klachten, gevolgen, vorderingen, acties en/of
terugvorderingen van welke aard dan ook waarvan de Onderneming het onderwerp zou kunnen
zijn, in het bijzonder ten gevolge van de schending door de Gebruiker van één van de bepalingen
van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Onderneming schadeloos te stellen voor alle schade die zij zou
lijden en alle kosten, lasten en/of veroordelingen te betalen die zij dientengevolge zou moeten
dragen, met inbegrip van de gerechtskosten.

20. Intellectuele eigendom
Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, commentaren, illustraties, handelsmerken, geanimeerde en nietgeanimeerde beelden, videosequenties, geluiden (met uitzondering van de door de Gebruikers
verstrekte inhoud), evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt voor het
functioneren van de Website, en meer in het algemeen alle elementen die worden gereproduceerd
of gebruikt op de Website, worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van
intellectuele eigendom.
De Onderneming is met name eigenaar van het handelsmerk "NEEDHELP" geregistreerd onder
nummer 4492104 en het Franse handelsmerk "Needhelp.com", geregistreerd onder nummer
4492254 bij het INPI (Institut national de la propriété industrielle) en van regelmatig geregistreerde
domeinnamen waaronder "NEEDHELP.COM".
Deze elementen zijn de volledige eigendom van de Onderneming. Elke reproductie, weergave,
gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met
inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Onderneming, is strikt verboden.
Bovendien is de Onderneming eigenaar van alle rechten op databanken - als producent van deze
databanken - die via de Website worden aangemaakt en die met name de door de Gebruiker
meegedeelde informatie kunnen bevatten.
Het is de Gebruiker derhalve verboden de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te
reproduceren of te verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijk voorafgaande
toestemming van de Onderneming.
De Gebruiker moet de Website gebruiken in overeenstemming met deze Algemene
Gebruiksvoorwaarden en met de toepasselijke wetgeving.
De Gebruiker mag in geen geval:
-

de Website beschadigen;

-

de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website die beschermd is door de intellectuele
eigendomsrechten van de Onderneming, verspreiden, reproduceren, aanpassen, wijzigen,
transformeren, integreren in een andere Website, of op welke manier dan ook openbaar
toegankelijk te maken;
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-

ongepaste inhoud uploaden, publiceren en/of delen op de Diensten (illegaal,
aanstootgevend voor de menselijke waardigheid, van seksuele aard, lasterlijk, beledigend,
racistisch of elke andere inhoud die kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de persoon die het publiceert);

-

de rechten van derden schenden, in het bijzonder de persoonlijkheidsrechten van derden en
de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden (bijvoorbeeld auteursrechten,
merkenrechten, enz.).

Elk ongeoorloofd gebruik van de Website kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging en de
betaling van schadevergoeding.

21. Sancties voor niet-naleving door een Gebruiker
Als de Gebruiker zich niet houdt aan één van de bepalingen van de AGV, of meer in het algemeen,
een overtreding begaat van wet- en regelgeving, behoudt de Onderneming zich het recht voor om:
- alle of een deel van de Diensten op te schorten in overeenstemming met paragraaf 22,
- de toegang van de Gebruiker tot de Diensten te beëindigen in overeenstemming met
paragraaf 23,
- inhoud met betrekking tot de inbreuk of overtreding in kwestie geheel of gedeeltelijk
verwijderen;
- alle passende maatregelen te nemen en alle gerechtelijke stappen te ondernemen,
- indien nodig, de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen, met hen samen te werken
en hen alle informatie te verschaffen die nodig is voor het onderzoek en de bestraffing van
illegale of onwettige activiteiten.
In alle gevallen zal de Onderneming de Gebruiker vóór of op het moment dat de opschorting van
kracht wordt, per e-mail de redenen of alle ondersteunende argumenten voor haar beslissing tot
opschorting meedelen.

22. Schorsing van het Gebruikersaccount
22.1.

Voorwaarden voor schorsing van het Gebruikersaccount

- De Onderneming heeft het recht om de toegang tot het Gebruikersaccount op te schorten
als de Gebruiker één van zijn/haar verplichtingen betreffende de AGV niet nakomt. In een
dergelijk geval wordt het Gebruikersaccount opgeschort totdat de Gebruiker de inbreuk in
kwestie heeft verholpen.
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Indien de aard van de overtreding echter van dien aard is dat het huidige contract tussen de
Gebruiker en de Onderneming niet kan worden verdergezet, kan de Onderneming het contract
eenzijdig beëindigen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in paragraaf 23 "Beëindiging van het
contract tussen de vennootschap en de Gebruiker".
22.2.

Gevolgen van schorsing van het Gebruikersaccount

In het geval van schorsing van het Gebruikersaccount, zal de Gebruiker niet langer gebruik kunnen
maken van het Platform totdat de aangevoerde schending is verholpen.
Er wordt aan herinnerd dat de schorsing van het Gebruikersaccount alleen de verplichtingen van de
Onderneming ten opzichte van de Gebruiker schorst. De Gebruiker blijft derhalve gehouden tot
nakoming van de verplichtingen krachtens de AGV, evenals de verplichtingen onder een
Overeenkomst die hij/zij via de Website met een andere Gebruiker is aangegaan.
NeedHelp kan een Gebruikersaccount opschorten indien de Gebruiker een van zijn/haar
verplichtingen onder de AGV niet nakomt, of indien NeedHelp ernstige redenen heeft om aan te
nemen dat dit noodzakelijk is om de veiligheid en integriteit van de Onderneming, haar Gebruiker(s)
of derden te beschermen, of met het oog op fraudepreventie of omzeiling.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding door de Gebruiker, zal NeedHelp naar eigen
goeddunken beslissen om het account van de gebruiker tijdelijk (zeven (7) dagen) of permanent te
schorsen.

23.

Beëindiging van het contract tussen de Onderneming en de Gebruiker
23.1.

Beëindiging door de Gebruiker

Een Gebruiker kan het huidige contract met de Onderneming op elk moment beëindigen door zich
af te melden van de Website en zijn/haar Gebruikersaccount te sluiten. Ga naar de rubriek "mijn
profiel wijzigen": een selectievakje stelt Gebruikers in staat om de deactivering van hun account te
selecteren.
23.2.

Beëindiging door de Onderneming

Indien een Gebruiker zijn/haar verplichtingen krachtens de AGV niet nakomt, kan de Onderneming
hem/haar per e-mail een ingebrekestelling sturen om de situatie te verhelpen. Indien de Gebruiker
na verloop van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending van deze
kennisgeving, zijn/haar verplichtingen niet is nagekomen, kan de Onderneming dit contract
opzeggen door het sturen van een tweede e-mail.
In alle gevallen zal de Onderneming de Gebruiker vóór of op het moment dat de beperking van
kracht wordt, per e-mail of een ander medium een verklaring sturen met de redenen voor haar
besluit tot schorsing of beëindiging.
In geval van beëindiging wordt de motivering van de beslissing ten minste dertig (30) dagen voordat
de beëindiging van kracht wordt, toegezonden, tenzij deze termijn niet kan worden gerespecteerd
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omwille van een wettelijke, regelgevende of dwingende verplichting krachtens de nationale
wetgeving. Hetzelfde geldt indien de aard van de niet-nagekomen verbintenissen de voortzetting
van de huidige overeenkomst onmogelijk maakt.

23.3.

Gevolgen van de beëindiging

De Gebruiker wordt in kennis gesteld dat de beëindiging van het huidige contract zal resulteren in:
- onmiddellijke betaling van de aan de Onderneming verschuldigde bedragen,
- de verwijdering van het Gebruikersaccount na afloop van de met andere Gebruikers gesloten
Overeenkomsten.
Er wordt aan herinnerd dat de beëindiging van dit contract geen invloed heeft op de uitvoering van
de Overeenkomst die de Gebruiker met andere Gebruikers heeft gesloten, die hun verplichtingen
moeten blijven nakomen overeenkomstig de voorwaarden die zij hebben bepaald.
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24. Toepasselijk recht en jurisdictie
Het Belgisch recht is het enige recht dat van toepassing is op dit contract gesloten tussen een
Gebruiker en de Onderneming.
Indien tussen de partijen een geschil ontstaat naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie
van dit contract, komen de partijen overeen dat, alvorens enige gerechtelijke actie te ondernemen,
elke vordering het voorwerp zal uitmaken van een voorafgaande ingebrekestelling per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
Elk van de partijen kan dan, na verloop van een termijn van tien (10) dagen na de verzending van de
in het vorige lid vermelde brief die onbeantwoord is gebleven, elke passende procedure inleiden.
De bevoegde rechter zal dan worden bepaald volgens de regels van het gemene recht, behoudens
wanneer de Gebruiker een Onderneming betreft.
Voor handelaars zal elk geschil tussen de partijen met betrekking tot hun handelsbetrekkingen en
in het bijzonder met betrekking tot het sluiten, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van
dit contract, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats
waar de maatschappelijke zetel van de Onderneming gevestigd is, zelfs in geval van een oproeping
in vrijwaring of meerdere verweerders.
25. Wettelijke garanties
Indien de professionele Jobber in het kader van de Opdracht een goed levert aan de Klant, wordt
de Klant ervan in kennis gesteld dat hij/zij aanspraak kan maken op een wettelijke
conformiteitsgarantie van het door de professionele Jobber geleverde goed, die de gebreken dekt
die zich binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed voordoen.

26. Algemene Gebruiksvoorwaarden Mangopay
Door de AGV van de website NeedHelp.com te aanvaarden, stemt de Gebruiker in met de
algemene gebruiksvoorwaarden van Mangopay die u op de volgende link kunt terugvinden:
https://www.mangopay.com/terms/PSP/PSP_MANGOPAY_NL.pdf.
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