Algemene voorwaarden gebruik vacaturebank website iDOE: www.i-doe.nl
Op deze voorwaarden zijn de disclaimer en de privacy statement van iDOE van
toepassing.
Vrijwilligers
1. Vacaturebank
Elke natuurlijke persoon kan gebruik maken van de vacaturebank op de website www.idoe.nl van iDOE. iDOE is een non-profit organisatie en onderdeel van de stichting Libertas
Leiden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 28111649.

2. Procedure
a. Nadat een natuurlijke persoon een account en desgewenst een profiel heeft
aangemaakt, staat hij geregistreerd als vrijwilliger en kan hij gebruik maken van de
vacaturebank.
b. Aan de registratie als vrijwilliger zijn geen kosten verbonden.
c. Een vrijwilliger kan alleen via de website reageren op vacatures in de vacaturebank.
d. Een vrijwilliger die heeft gereageerd op een vacature, ontvangt via de mail een
ontvangstbevestiging met de contactgegevens van de organisatie die de vacature heeft
geplaatst. De vrijwilliger dient vervolgens zelf contact op te nemen met de organisatie.
e. de website van iDOE verstuurt twee weken nadat een vrijwilliger zijn belangstelling voor
een vacature heeft kenbaar gemaakt, een automatische herinnering aan de desbetreffende
organisatie.
f. Als een organisatie niet reageert op het bericht van een vrijwilliger, dient de vrijwilliger
dit kenbaar te maken aan iDOE. iDOE neemt in dat geval contact op met de desbetreffende
organisatie om naar de reden te informeren.
g. iDOE is op geen enkele andere wijze dan als hierboven onder a. tot en met f. verwoord,
betrokken bij en verantwoordelijk voor de wijze waarop de contacten tussen de vrijwilliger
en de organisatie verlopen.

3. Verboden
Het is aan een vrijwilliger niet toegestaan om:
- inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van
derden;
- de hard- en software van iDOE, organisaties, andere vrijwilligers en derden schade
in welke vorm dan ook toe te brengen, bijvoorbeeld door de plaatsing van virussen;
- de website van iDOE te gebruiken voor de verspreiding van SPAM, reclame,
seksueel getinte informatie, discriminerende informatie, haatdragende informatie
of andere informatie die niet past binnen de doelstelling van iDOE;
- inbreuk op wat voor manier dan ook te maken op de privacy van derden.

4. Wijzigingen
De vrijwilliger dient wijzigingen in zijn account en/of profiel zelf in te voeren.

5. Verwijderen gegevens
iDOE behoudt zich te allen tijde het recht voor om de account en het profiel van een
vrijwilliger te verwijderen om wat voor reden dan ook.

Organisaties
1. Vacaturebank
Elke organisatie zonder winstoogmerk kan gebruik maken van de vacaturebank op de
website www.i-doe.nl van iDOE.

2. Procedure
a. Nadat een organisatie een account heeft aangemaakt via de website, wordt de
organisatie ingeschreven. Bij het aanmaken van een account dient de organisatie de
contactgegevens van de betrokken contactpersoon/contactpersonen te vermelden.
b. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
c. iDOE kan een verzoek om inschrijving aanhouden in afwachting van nadere informatie
van de desbetreffende organisatie.
d. Na inschrijving kan een organisatie een vacature plaatsen in de vacaturebank. iDOE is te
allen tijde bevoegd de organisatie te adviseren over eventuele aanpassing(en) van de
vacaturetekst.
e. De organisatie ontvangt via de website van iDOE de reactie(s) van een vrijwilliger of
meerdere vrijwilligers op een vacature.
f. De organisatie dient vervolgens binnen twee weken contact op te nemen met de
betrokken vrijwilliger(s).
g. Een ingeschreven organisatie kan de account en het profiel van alle geregistreerde
vrijwilligers in de database van iDOE bekijken. Dit gebeurt in geanonimiseerde vorm. De
organisatie kan vervolgens via de website van iDOE contact opnemen met deze
vrijwilligers.
g. iDOE is op geen enkele andere wijze dan zoals hierboven onder a. tot en met g.
verwoord, betrokken bij en verantwoordelijk voor de wijze waarop de contacten tussen de
vrijwilliger en de organisatie verlopen.

3. Informatie
Een ingeschreven organisatie mag content over zijn organisatie op de website van iDOE
plaatsen.
Een ingeschreven organisatie mag content over zijn organisatie in het door een
contactpersoon van de organisatie aangemaakte profiel op de website van iDOE plaatsen.
Deze content mag niet van commerciële aard zijn.

4. Verboden
Het is aan een organisatie niet toegestaan om:
- vacatures te plaatsen die niet bedoeld zijn om vrijwilligers te werven voor iets dat
geen vrijwillige inzet is;
- inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van
derden;
- de hard- en software van iDOE, andere organisaties, vrijwilligers en derden schade
in welke vorm dan ook toe te brengen, bijvoorbeeld door de plaatsing van virussen;
- de website van iDOE te gebruiken voor de verspreiding van SPAM, reclame,
seksueel getinte informatie, discriminerende informatie, haatdragende informatie
of andere informatie die niet past bij de doelstelling van iDOE;
- inbreuk op wat voor manier dan ook te maken op de privacy van derden.

5. Wijzigingen
a. Een organisatie dient wijzigingen in zijn account zelf in te voeren.
b. Een organisatie is verplicht om een vacature op ‘niet zichtbaar’ te plaatsen als deze is
vervuld.

6. Verwijderen gegevens
iDOE behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inschrijving of de vacature van een
organisatie te verwijderen om wat voor reden dan ook.

De disclaimer en het privacy statement van iDOE zijn tevens te vinden op de website van
iDOE.

