ALGEMENE VOORWAARDEN JOUW WOONBAAN
1. De website www.jouwwoonbaan.nl is eigendom van Woonstede, geves gd te Ede.
Woonstede is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 09055271.
2. De website www.jouwwoonbaan.nl is een website dat gebruikt wordt door een
samenwerkingsverband van zes woningcorpora es: Woonstede, Wonings ch ng Barneveld,
Idealis, de Wonings ch ng, Wonings ch ng VeenVesters en Rhenam Wonen. Alle zes
betrokken organisa es par ciperen voor een gelijk belang in het samenwerkingsverband. De
betrokken par jen zijn ac ef in de regio Foodvalley.
3. Het doel van de website is om de betrokken par jen binnen het samenwerkingsverband
meer zichtbaarheid te geven als werkgever, alsmede de openstaande vacatures binnen de
afzonderlijke organisa es te promoten bij een breder publiek.
4. Door gebruik te maken van de website word je geacht deze algemene voorwaarden te
accepteren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen
Jouw Woonbaan en Sollicitant.
5. Sollicitant is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de website.
6. De website hee twee doelen: enerzijds de betrokken par jen ondersteunen zich te
presenteren als werkgever alsmede de openstaande vacatures onder de aandacht te brengen
en anderzijds de Sollicitant te assisteren in de zoektocht naar een passende func e bij een
van de betrokken woningcorpora es binnen de Foodvalley.
7. Sollicitant mag de informa e op de website alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het is
niet toegestaan de daarop gepresenteerde informa e te delen met derden, te
verveelvoudigen of op een anders wijze te verzenden of te verspreiden. Commercieel gebruik
van de aangeboden informa e c.q. content is uitdrukkelijk verboden
8. Alle intellectuele eigendomsrechten van de website, de aangeboden informa e c.q. de
aangeboden content behoren toe aan Woonstede, dan wel één van de betrokken
samenwerkingspar jen.
9. De in te laden informa e, zoals een CV of een pasfoto, wordt alleen gedeeld met de
corpora e op wiens vacature je reageert.
10. Indien je reageert op een vacature van Woonstede wordt je doorgeleid naar de omgeving van
Easycruit. In deze omgeving kun je de sollicita e afronden en informa e delen.
11. Jouw Woonbaan draagt zorg voor een goed func onerende website. Het kan echter
gebeuren dat de website op enig moment niet goed func oneert of dat gegevens niet goed
worden verstuurd aan de betrokken par j. Jouw Woonbaan is in dat geval niet aansprakelijk
voor de gevolgen daarvan voor Sollicitant. Uiteraard spant Jouw Woonbaan zich in om
(technische) storingen zo snel als mogelijk weer op te lossen, zodat de website weer op maal
func oneert.
12. Sollicitant begrijpt dat de gezamenlijke website niet bedoeld is om te gebruiken voor het
verspreiden van materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racis sch,
discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter. Mocht hier toch sprake van zijn, dat wordt
dat verwijderd van de website.
13. Sollicitant staat ervoor in dat de gedeelde (persoons)gegevens feitelijk juist en/of volledig
zijn.
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14. Sollicitant dient de website alleen te gebruiken op de manier zoals deze wordt aangeboden
c.q. de dienst wordt aangeboden. Ieder ander vorm van gebruik is oneigenlijk en daarmee
verboden.
15. Sollicitant begrijpt dat het te plaatsen of naar één van de betrokken par jen in te laden
bestand niet in strijd mag zijn met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.
16. betrokken samenwerkingspar jen gebruiken de door Sollicitant verstrekte persoonsgegevens
voor de sollicita eprocedure. Daarbij handelen de betrokken par jen in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor een volledig overzicht hoe Jouw
Woonbaan met persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij naar de Privacy Verklaring.
17. Jouw Woonbaan sluit haar aansprakelijkheid jegens Sollicitant uit, behoudens voor die
gevallen waarin zij volgens de wet aansprakelijk is. Indien Sollicitant beroep doet op
aansprakelijkheidstelling bij één van de desbetre ende samenwerkende organisa es, dan
kun je dat melden bij de betrokken organisa e. De aansprakelijkheid is beperkt (voor zover
niet in strijd met de wet) tot het bedrag waartoe haar verzekering bereid is tot uitkering over
te gaan, dan wel een bedrag van € 10.000,00 indien haar verzekeraar daartoe niet bereid is.
18. De betrokken par jen handelen conform de NVP Sollicita ecode (hierna: “De Code”). De
Code hee als doel een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en
selec eprocedure. De voorwaarden waaraan een organisa e dient te voldoen kunt u vinden
op www.nvp-hrnetwetk.nl/sollicita ecode.
19. Indien u een klacht hee over de toepassing van De Code door één van de samenwerkende
organisa es, dan kunt u dat eerst bij de betrokken organisa e indienen en is deze
aansprakelijk voor het in behandeling nemen van deze klacht. Mocht dit geen oplossing
bieden, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van de Codecommissie (info@nvphrnetwerk.nl).
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