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Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Melon: Melon Software B.V. gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 252 te Rotterdam, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24309347. 

1.2. Partij(en): Melon en Gebruiker gezamenlijk.  

1.3. Platform: Melon.works, Stagemotor.nl, Zoekbijbaan.nl en Startersbanen.nl. 

1.4. Overeenkomst: de Overeenkomst waarin Partijen zijn overeengekomen dat Gebruiker gebruik mag 

maken van het Platform om een vacature uit te lichten.  

1.5. Gebruiker: de gebruiker van het Melon Platform die een vacature plaatst. 

1.6. Werkzoekende(n): de gebruiker van het Melon Platform die een vacature zoekt. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruiker die gebruik maakt van de 

vacaturemogelijkheden op de platformen van Melon, waaronder Stagemotor.nl, Zoekbijbaan.nl en 

Startersbanen.nl. 

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 

2.4. Gebruiker die eenmaal gebruik maakt van de vacaturemogelijkheden, wordt geacht stilzwijgend met de 

toepasselijkheid in te stemmen voor ieder nieuw te plaatsen vacature. 

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst en beëindiging 

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gebruiker de Overeenkomst heeft getekend 

dan wel feitelijke uitvoering geeft aan de Overeenkomst door een vacature te publiceren. 

3.2. De Overeenkomst loopt één maand na de publicatiedatum van een vacature van rechtswege af, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. 

3.3. De termijn zoals opgenomen in lid 2 kan verlengd worden. De verlenging vindt plaats door het 

overeenkomen van een nieuwe Overeenkomst tussen Partijen dan wel feitelijke uitvoering geeft aan de 

Overeenkomst door een vacature te plaatsen. 

 

Artikel 4. Rechten en verplichtingen 

4.1. Melon streeft ernaar het Platform beschikbaar te houden voor Gebruiker en Werkzoekenden. Melon 

garandeert echter niet dat het Platform te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn. 

Melon behoudt zich het recht voor het Platform te blokkeren of buiten gebruik te stellen ten behoeve 

van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen. 

4.2. Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens. De inloggegevens zijn aan de Gebruiker 

gebonden en niet overdraagbaar. Accounts mogen enkel binnen de eigen organisatie van Gebruiker 

gebruikt worden. Het is Gebruiker niet toegestaan om welke reden dan ook derden gebruik te laten 

maken van de inloggegevens dan wel meerdere accounts aan te maken zonder hiervoor schriftelijke 

toestemming te hebben ontvangen van Melon. 

4.3. Melon biedt geen garantie voor de resultaten op vacatures, waaronder maar niet beperkt tot het aantal 

sollicitaties en het vervullen van vacatures.  

4.4. Het gebruik van de premium optie dan wel het mailingsysteem biedt eveneens geen garantie voor de 

resultaten op de vacatures. 

4.5. Gebruiker geeft Melon het recht en de bevoegdheid de vacatures van Gebruiker in te delen en te hosten 

op het Platform dan wel via het netwerk van Melon. 

4.6. Melon zal op geen enkele manier partij zijn bij een (arbeids- of uitzend) Overeenkomst tussen of met 

Gebruiker en Werkzoekende. 

4.7. Gebruiker heeft het recht om het Platform te gebruiken voor het vinden van een Werkzoekende om de 

vacature in te vullen. Gebruiker zal het Platform niet gebruiken voor: 

a. het imiteren van of zich voordoen als een ander persoon, het imiteren van zijn/haar e-mailadres; 
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b. het versturen van berichten naar gebruikers die hebben aangegeven dat er geen contact (meer) 

met hen opgenomen dient te worden; 

c. het sturen, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, kwetsende, beledigende, 

frauduleuze, schendende, obscene of anderszins verwerpelijke inhoud, of een aanbod om dit te 

doen. Melon kan de verzending van dergelijke materialen blokkeren. 

d. het verspreiden van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, 

hoaxen of andere schadelijke code of items van een destructief of misleidend karakter. 

 

Artikel 5. Tarieven 

5.1. Voor iedere Overeenkomst die tot stand komt middels een getekende Overeenkomst dan wel de 

feitelijke uitvoering die wordt gegeven aan de Overeenkomst, gelden de tarieven die door Melon op het 

moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. Het tarief is afhankelijk van het 

vacaturepakket dat wordt afgesloten. 

5.2. Melon behoudt zich het recht voor de tarieven en de vacaturepakketten te herzien. De tariefherziening 

gaat in per de opvolgende maand dan wel na één maand indien er een nieuwe Overeenkomst is 

gesloten. 

5.3. Alle tarieven zijn in euro’s en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is 

vermeld. 

 

Artikel 6. Facturatie en betaling 

6.1. Melon factureert per maand het verschuldigde bedrag in zijn geheel. Melon verstuurt facturen per e-

mail. De Gebruiker gaat expliciet akkoord met de elektronische facturatie van Melon. 

6.2. Facturatie is niet afhankelijk van de resultaten op vacatures. 

6.3. De Gebruiker is gehouden facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.  

6.4. De Gebruiker is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. 

6.5. Het recht van verrekening en opschorting door de Gebruiker is uitgesloten. 

6.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling vereist is. Melon is gerechtigd om vanaf het verzuim van de Gebruiker de 

geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar 

dienstverlening op te schorten. Indien Melon besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee 

gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van de Gebruiker. 

Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden worden in rekening gebracht conform de staffel 

Buitengerechtelijke Incassokosten. 

 

Artikel 7. Ontbinding 

7.1. Melon heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, 

indien de Gebruiker, ook na een schriftelijke ingebrekestelling, na verloopt van deze termijn blijft 

tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 

7.2. Een Partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, 

indien de andere Partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de 

bedrijfsvoering staakt. 

7.3. Melon heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, 

indien zij het Platform waarop de Overeenkomst betrekking heeft stopt. 

7.4. Melon is geen schadevergoeding of restitutie verschuldigd aan de Gebruiker indien een beroep wordt 

gedaan op lid 1 t/m 3 van dit artikel. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1. Melon kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en 

documenten. Melon is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, 

onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de vacatures. 
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8.2. De aansprakelijkheid van Melon uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te 

allen tijde beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag dat Gebruiker onder de desbetreffende 

Overeenkomst heeft betaald aan Melon. 

8.3. Melon is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door 

verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene 

voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 

8.4. Gebruiker vrijwaart Melon volledig tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-

naleving door Gebruiker van enige wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens en ongevraagde communicatie.  Gebruiker zal Melon verder alle schade, boetes en 

kosten volledig vergoeden die Melon in verband daarmee ondervindt. 

8.5. Alle aanspraken jegens Melon die niet binnen één jaar na hun ontstaan bij Melon zijn ingediend, 

vervallen door verjaring. 

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

9.1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en 

databankenrechten, alle door Melon ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief 

adressenbestanden), materialen en informatie, berusten uitsluitend bij Melon. Gebruiker verkrijgt enkel 

de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden 

en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander recht van Gebruiker is 

uitgezonderd. 

9.2. Door het plaatsen op het Platform of op andere wijze beschikbaar stellen aan Melon van vacatures, 

teksten, beelden, geluiden, bestanden, software of andere informatie of materialen, verleent Gebruiker 

aan Melon een wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve toestemming tot het 

gebruik van deze informatie en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het publiceren, 

reproduceren of op andere wijze exploiteren van deze informatie. Gebruiker garandeert dat hij bevoegd 

is om deze toestemming te verlenen. Melon zal niet gehouden zijn de betreffende informatie en 

materialen geheim te houden. 

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1. In geval Melon door overmacht verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, heeft Melon het recht om 

de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, dan wel de 

Overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding jegens de Gebruiker verschuldigd te zijn. 

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Melon onafhankelijke omstandigheid, die de 

nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachten wet, noch naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. 

10.2. Zodra zich bij Melon een overmachtssituatie voordoet als in lid 1 van dit aritkel, zal Melon de Gebruiker 

zo spoedig mogelijk van de overmachtssituatie in kennis stellen. 

10.3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, 

bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan 

gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, 

ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, 

alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel en tekortkomingen van door 

Melon ingeschakelde derden. 

10.4. Als de overmachtssituatie drie (3) maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtssituatie 

langer dan drie (3) maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te 

beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Gebruiker is ook na zodanige beëindiging van 

de Overeenkomst gehouden de door hem aan Melon verschuldigde vergoedingen, welke betrekking 

hebben op de periode vóór de overmachtssituatie, aan Melon te betalen. 

 

Artikel 11. Geheimhouding 

11.1. Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgen, op welke wijze dan 

ook, te allen tijde strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar te maken en slechts ter 
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beschikking te stellen aan medewerkers en/of ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is 

voor de uitvoering van de Overeenkomst.  

11.2. De geheimhoudingsplicht zoals in lid 1 geldt niet indien Partijen tot openbaarmaking krachtens de wet 

of een bindende uitspraak van de rechter verplicht zijn of indien informatie, zonder dat dit is 

veroorzaakt doordat de geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. 

 

Artikel 12. Privacy 

12.1. Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-)gegevens van derden, waaronder de gegevens 

van werkzoekenden die middels het Platform van Melon aan Gebruiker ter inzage zijn gegeven. 

Gebruiker mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële Werkzoekenden te 

benaderen voor het vervullen van vacatures van Gebruikers. Verwerking van de (persoons-)gegevens 

van derden om andere redenen zijn niet toegestaan. 

12.2. Gebruiker zal de (persoons-)gegevens van derden niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het in lid 1 

omschreven doel. Als Werkzoekenden bezwaren heeft tegen het gebruik van zijn (persoons-)gegevens 

door Gebruiker, zal Gebruiker de gegevens direct vernietigen. 

12.3. Melon kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist is dan wel volledig. Melon aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid. 

12.4. Gebruiker staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met hetgeen in dit artikel is 

bepaald en alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. 

12.5. Gebruiker zal geen vacatures aanleveren die persoonsgegevens bevatten. 

 

Artikel 13. Vragen en klachten 

13.1. Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot het Platform, kunt u deze mailen naar 

klantenservice@melon.works. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1. Op deze algemene voorwaarden, Overeenkomsten en/of andere Overeenkomsten is het Nederlands 

recht van toepassing. 

14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen, zullen 

in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin 

Melon is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Artikel 15. Slotbepalingen 

15.1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van 

deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden 

genomen. 

15.2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Melon worden aangepast. De meest recente 

versie van de algemene voorwaarden vindt u op het Platform van Melon (www.melon.works). 

mailto:klantenservice@melon.works

