
ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEIDSHUREN 

Laatst bijgewerkt: 30 december 2017 

 

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN 

TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN. 

 

HOOFDSTUK 1 . ALGEMEEN DEEL 

 

Paragraaf 1.1. Over de Algemene Voorwaarden 

 

1. Werking van deze Voorwaarden 

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang tot 

applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld 

door THROJE Group B.V., statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende aan de  

Boterdiepstraat 32-1, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 

69849463, hierna te noemen (“Scheidshuren”). De Diensten bestaan in ieder geval uit de 

diensten zoals deze worden aangeboden via www.scheidshuren.nl (hierna: de “Website”); 

1.2. Gebruikers van de Diensten (hierna: de “Gebruikers”), zijn dienstverleners zoals 

scheidsrechters (hierna: de “Dienstverleners”), opdrachtgevers (hierna: de 

“Opdrachtgevers”) en overige Gebruikers, die geen Dienstverleners en geen 

Opdrachtgevers zijn). 

1.3. Gebruikt u de Diensten voor: 

a) het zoeken en/of inhuren van (een) Dienstverlener(s), zoals scheidsrechters, dan is 

op u van toepassing HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN DEEL en HOOFDSTUK 2. VOOR 

OPDRACHTGEVERS; 

b) het aanbieden van uw diensten, bijvoorbeeld als scheidsrechter, dan is op u van 

toepassing HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN DEEL en HOOFDSTUK 3. VOOR 

DIENSTVERLENERS; 

1.4. In alle overige gevallen zijn alle hoofdstukken op u van toepassing. 

1.5. Uw algemene voorwaarden (voor zover van toepassing) worden hierbij uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

 

2. Werkingssfeer 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze en alle toekomstige rechtsverhoudingen 

tussen u en Scheidshuren. 

2.2. Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn 

aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen u en 
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Scheidshuren. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang 

nemen tot of gebruik maken van de Diensten. 

2.3. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten 

met u. Scheidshuren kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot 

u beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot 

de Diensten of elk deel daarvan, op elk moment en zonder opgaaf van redenen. 

 

3. Aanvullende voorwaarden 

3.1. Aanvullende voorwaarden van Scheidshuren kunnen toepasbaar zijn op bepaalde 

Diensten, zoals beleid voor een specifiek evenement, activiteit of promotie. Deze 

aanvullende voorwaarden zullen aan u openbaar worden gemaakt met betrekking tot de 

toepasselijke Diensten. 

3.2. De aanvullende voorwaarden zijn in aanvulling op, en zullen geacht worden een deel uit te 

maken van de Voorwaarden om redenen van de toepasselijke Diensten. De aanvullende 

voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van een conflict met 

betrekking tot de toepasselijke Diensten. 

 

4. Wijzigingen in voorwaarden 

4.1. Scheidshuren kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht 

nadat Scheidshuren de aangepaste Voorwaarden op de Website of elders heeft 

gepubliceerd. Aanvullende voorwaarden zoals bedoeld in het voorgaande artikel, zullen 

eveneens van kracht zijn nadat deze aan u bekendgemaakt zijn, dan wel, indien dit eerder 

geschiedt, vanaf het moment dat deze zijn gepubliceerd op de Website. 

4.2. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke publicatie of 

bekendmaking vormt uw goedkeuring om aan deze gewijzigde Voorwaarden gebonden te 

zijn. 

 

Paragraaf 1.2. Gebruik van de diensten 

 

5. Diensten en aansprakelijkheid 

5.1. Scheidshuren poogt door middel van haar Website of op andere wijze een platform aan te 

bieden waarop Opdrachtgevers en Dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen 

teneinde sport gerelateerde dienstverlening te regelen. Scheidshuren heeft daarbij slechts 

een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen 

of nalaten van een (andere) Gebruiker door middel van of in verband met de Website of 

anderszins. Scheidshuren is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) de Diensten aan te 

passen en/of te beëindigen. 

5.2. Scheidshuren draagt voor haar uitingen, op de Website of anderszins, geen enkele 

verantwoordelijkheid en biedt informatie aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele 

uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan 



ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van 

gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, beschikbaarheid van de 

Diensten, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of 

rechten van derden. Met name garandeert Scheidshuren niet:  

a. dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig 

is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie; 

b. dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere 

fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en 

c. dat derden niet de Website en/of de systemen van Scheidshuren onrechtmatig zullen 

gebruiken. 

5.3. Scheidshuren is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, 

exemplaire, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van verloren winsten, verloren 

gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die 

anderszins voortkomt uit om het gebruik van de Diensten, zelfs als Scheidshuren 

gewaarschuwd werd over de mogelijkheid van dergelijke schade. 

5.4. Scheidshuren kan nimmer aansprakelijk gesteld worden of kan nooit tot iets verplicht worden 

naar aanleiding van communicatie, afspraken en handelen van een Gebruiker jegens een 

andere Gebruiker. U gaat ermee akkoord dat het gehele risico dat voortkomt uit uw gebruik 

van de Diensten, en elke opgevraagde dienst of product met betrekking hiermee, volledig 

voor uw rekening is, voor zover maximaal volgens de wet is toegestaan. 

 

 

6. Juiste informatie 

6.1. Om gebruik te maken van de Diensten dient u persoonlijke informatie te verstrekken, zoals 

naam, adres, woonplaats en contactgegevens, alsmede informatie over datgene wat u 

zoekt of wilt aanbieden. U gaat ermee akkoord om altijd volledige, accurate en recente 

informatie te verstrekken. Doet u dit niet dan heeft Scheidshuren het recht de 

overeenkomst met u te beëindigen. 

6.2. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om 

toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat 

men u de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als u weigert een 

identiteitsbewijs te verschaffen. 

 

7. Hinder aan derden 

7.1. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u 

mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken. 

7.2. U zult tijdens uw gebruik van de Diensten voor anderen geen overlast, hinder, ongemak of 

eigendomsschade veroorzaken. 

 

8. Netwerktoegang en Apparaten 



8.1. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, 

noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten en u bent derhalve zelf verantwoordelijk 

voor de daaraan verbonden kosten, zoals (maar niet beperkt tot) kosten voor het 

verkrijgen van internet, abonnementskosten voor uw mobiele telefoon, belkosten buiten 

uw ‘bundel’, etc. 

8.2. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of 

apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en 

alle bijkomende updates hiervan.  

8.3. Scheidshuren garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op 

bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan 

storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische 

communicatie. 

 

9. Verzekering 

9.1. Scheidshuren is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door- of nadat u gebruikmaakt 

of heeft gemaakt van Diensten. Derhalve dient u zelf passende verzekeringen af te sluiten. 

 

 

10. Account 

10.1. Heeft u een account bij Scheidshuren, dan bent u verantwoordelijk voor elke activiteit die 

ontstaat onder uw Account of registratie, en gaat u akkoord om uw account 

gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk 

anderszins toegelaten door Scheidshuren, kunt u slechts één Account bezitten. 

10.2. U mag geen derden machtigen om uw Account te gebruiken en u mag uw Account en/of 

registratie niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheidshuren. 

 

11. Onderhoud en storingen 

11.1. Scheidshuren is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in 

het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de 

Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, zelfs niet indien 

blijkt dat Scheidshuren een en ander niet- of te laat heeft aangekondigd. 

11.2. U onderkent dat het mogelijk is dat de Website tijdelijk buiten gebruik is, de Diensten 

anderszins onbereikbaar zijn, of door technische storingen of onderhoud niet goed 

functioneren, het team van Scheidshuren tijdelijk niet bereikbaar is, etc. Ook in dit geval is 

Scheidshuren niet aansprakelijk en ontstaat geen recht op een schadevergoeding.  

 

12. Promotiecodes 

12.1. Scheidshuren kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden 

ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking 



tot de Diensten en/of diensten van een Dienstverlener, onderhevig aan aanvullende 

voorwaarden die Scheidshuren opstelt per afzonderlijke promotiecode (“Promotiecodes”). 

12.2. U gaat akkoord dat de Promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en 

het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht 

of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het 

algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk 

toegestaan door Scheidshuren; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door 

Scheidshuren voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Scheidshuren; 

(iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die 

Scheidshuren opstelt voor dergelijke Promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden 

omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. Scheidshuren behoudt zich het recht 

voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de 

Promotiecodes door u of een andere gebruiker te onthouden of af te trekken in het geval 

Scheidshuren bepaalt of denkt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per 

vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor 

Promotiecodes of deze Voorwaarden. 

 

Paragraaf 1.3. Persoonsgegevens en privacy 

 

13. Bescherming van uw privacy 

13.1. De wijze waarop Scheidshuren omgaat met persoonlijke informatie, waaronder 

persoonsgegevens, bij het verlenen van de Diensten wordt bepaald door het Privacybeleid 

van Scheidshuren welke is te vinden op de Website. 

 

14. Contact en contactgegevens 

14.1. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u er in ieder geval mee akkoord dat het team 

van Scheidshuren naar eigen goeddunken contact met u kan opnemen voor afstemming, 

bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot), bespreken van uw mogelijkheden en of voorkeuren en 

wensen als Opdrachtgever of Dienstverlener. U gaat er eveneens mee akkoord dat 

Scheidshuren indien zij dit nodig acht, uw contactgegevens deelt met andere Gebruikers, 

om communicatie onderling mogelijk te maken. 

14.2. Scheidshuren kan besluiten om u via tekstberichten, zoals e-mail, te voorzien van 

algemene nuttige informatie en commerciële boodschappen. U kunt zich op elk moment 

afmelden van het ontvangen van deze tekstberichten van Scheidshuren door een e-mail te 

versturen naar info@scheidshuren.nl, waarbij u aanduidt dat u niet langer wenst om 

dergelijke berichten te ontvangen, samen met een emailadres en/of telefoonnummer van 

het mobiele toestel waarop de tekstberichten ontvangen worden. Scheidshuren zal binnen 

14 dagen na ontvangst van een dergelijke bericht de ongewenste berichtingeving 

beëindigen. 
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14.3. U erkent dat afmelden van het ontvangen van tekstberichten invloed kan hebben op uw 

gebruik van de Diensten. 

 

15. Verkregen (persoons)gegevens van andere Gebruikers 

15.1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, heeft u de (persoons-)gegevens van andere 

Gebruikers ontvangen met het beperkte doel om nadere praktische afspraken (niet zijnde 

betalingsafspraken) te maken over de tussen u en de andere Gebruiker(s) overeen te 

komen dienstverlening. 

15.2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de (persoons-)gegevens voor enig ander doel te 

gebruiken. Het is nooit toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, 

waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt tot – iedere vorm van ongevraagde 

communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-

mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. 

 

16. Diensten van derden en Inhoud 

16.1. Bij het gebruik van de Diensten kan het zo zijn dat u tevens gelijktijdig diensten van 

derden afneemt, zoals Apple Inc., Google, Inc., of Microsoft Corporation. U erkent dat de 

verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke 

diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn en u accepteert deze 

gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen. 

16.2. Enige link, verwijzing of anderszins op de Website of elders naar een (website van een) 

Derde, houdt geen aanbeveling door Scheidshuren in. In geen geval zal Scheidshuren 

verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een van de producten of 

diensten van derden. 

 

Paragraaf 1.4. Auteursrecht 

 

17. Vergunning en beperkingen 

17.1. Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent Scheidshuren u een 

beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare 

vergunning om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en overige 

applicaties en websites, op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw 

gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke 

inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld 

door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. 

17.2. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan 

Scheidshuren en haar licentiegevers. 

17.3. U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk 

willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, 

wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, 



verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, 

streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan 

door Scheidshuren; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of 

demonteren; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de 

Diensten; (v) programma's of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het 

verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de 

Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet 

onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te 

verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde 

systemen of netwerken. 

 

18. Eigendom 

18.1. De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven de eigendom van Scheidshuren of de 

eigendom van de licentiegevers van Scheidshuren. Noch deze Voorwaarden, noch uw 

gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten 

behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de 

verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo's, product -en dienst 

namen, handelsmerken of dienstmerken van Scheidshuren of haar licentiegevers. 

 

19. Door u verstrekte Gebruikersinhoud 

19.1. Scheidshuren kan, naar eigen goeddunken, u van tijd tot tijd toestaan om tekstuele en 

audiovisuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot 

de Diensten, of de diensten van andere Gebruikers, aanvang van 

ondersteuningsaanvragen en inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in 

te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan 

Scheidshuren via de Diensten. (“Gebruikersinhoud”). Elke Gebruikersinhoud die door u 

wordt verschaft, blijft uw eigendom.  

19.2. Door de Gebruikersinhoud aan Scheidshuren te verstrekken, kent u Scheidshuren een 

wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royaltyvrije licentie toe met 

het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, 

afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, 

of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn, 

waaronder in ieder geval de Website, of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met 

betrekking tot de Diensten en de activiteiten van Scheidshuren en op externe websites en 

Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een 

betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten. 

19.3. U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van 

alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke 

vrijgaven bezit om Scheidshuren de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals 

hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, 



publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, 

noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door Scheidshuren zoals hierin toegestaan, 

een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of 

eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een 

schending van een toepasselijke wet- of regelgeving. 

19.4. U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, 

haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins 

aanstootgevend is, zoals bepaald door Scheidshuren naar eigen goeddunken, ongeacht 

het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. Scheidshuren kan, maar zal 

hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, 

naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder verplichting tot 

kennisgeving aan u. 

 

Paragraaf 1.5. Overige bepalingen 

 

20. Overdracht van rechten en plichten 

20.1. U kunt (rechten of plichten uit) uw overeenkomst(en) met Scheidshuren en/of deze 

Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Scheidshuren. 

20.2. U geeft uw goedkeuring aan Scheidshuren voor het toewijzen of overdragen van (rechten 

of plichten uit) deze Voorwaarden aan onder andere (i) een dochteronderneming of 

(anderszins) gelieerde entiteit; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, 

bedrijfsactiviteiten of activa van Scheidshuren; of (iii) een opvolger door een fusie. U 

verklaart hierbij voor alsdan ook ten opzichte van een eventuele derde partij aan deze 

Voorwaarden gebonden te zijn. 

 

21. Overige bepalingen 

21.1. Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, 

ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling 

of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de 

wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden 

onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en 

onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die 

wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar 

effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, 

inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden.  

21.2. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen 

ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande 

of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp.  



21.3. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar 

niet beperkt tot”. 

21.4. Scheidshuren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe 

verhinderd is als gevolg van overmacht. 

 

  

22. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

22.1. Elke overeenkomst tussen u en Scheidshuren wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ook indien u geen gebruik meer maakt van 

de Diensten blijven deze voorwaarden dus onverkort van kracht. 

22.2. Scheidshuren heeft het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn 

te beëindigen en uw gebruik tot de Diensten te weigeren en te blokkeren, indien: 

a. u in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, of verkeert in 

de schuldsanering (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of 

Faillissementswet); 

b. de bedrijfsvoering staakt; 

c. u in strijd handelt met een of meerdere van deze Voorwaarden of andere bepalingen 

uit uw overeenkomst met Scheidshuren; 

d. u in strijd handelt met geldende wet of regelgeving; 

e. u Scheidshuren en/of andere Gebruikers directe of indirecte schade toebrengt, of 

(bewust) zodanig handelt dat dit een te verwachten gevolg is; 

Een en ander onder voorbehoud van rechten van Scheidshuren en zonder dat 

Scheidshuren gehouden is tot enige schadevergoeding als gevolg hiervan. 

 

Paragraaf 1.6. Forum- en rechtskeuze 

 

23. Toepasselijk recht en procedures 

23.1. Alle overeenkomsten met Scheidshuren, waaronder deze Voorwaarden, zijn onderworpen 

aan- en moeten worden uitgelegd volgens  het Nederlands recht. 

23.2. Alle geschillen voortvloeiende uit uw overeenkomst met Scheidshuren dan wel 

(anderszins) uit het gebruik van de Diensten worden exclusief beslecht door de bevoegde 

rechter in Amsterdam. 

 

 

 

  



HOOFDSTUK 2. VOOR OPDRACHTGEVERS 

 

Paragraaf 2.1. Diensten, gebruik en boete 

 

24. Dienstverlening 

24.1. U erkent dat Scheidshuren geen personeel of diensten (anders dan de Diensten) verschaft 

en ook niet optreedt als een uitzendbureau. U erkent dat Dienstverleners niet in dienst zijn 

van Scheidshuren en ook niet op opdrachtbasis werken voor Scheidshuren, maar dat u – 

na bemiddeling van Scheidshuren – zelfstandig een opdracht verleent aan (een) 

Dienstverlener. 

24.2. U beseft dat – als gevolg van het voorgaande Scheidshuren, haar eigenaren, bestuurders 

of gelieerde bedrijven op geen enkele wijze aansprakelijk (kunnen) zijn of aansprakelijk 

gesteld kunnen worden, door u of door derden, in verband met de acties, gedragingen (of 

gebrek daaraan) van Dienstverleners. 

24.3. U bent vrij om met de Dienstverleners afspraken te maken over de wijze waarop deze hun 

diensten dienen te verlenen, behalve voor zover deze afspraken: 

• Gaan over betaling, extra betaling of extra sport gerelateerde diensten buiten 

Scheidshuren om. Betaling loopt altijd op de wijze zoals geregeld in deze 

Voorwaarden. 

• Indruisen tegen wet en regelgeving, tegen de goede zeden, tegen de openbare orde 

of tegen (de bedoeling van) deze Voorwaarden. 

• Indruisen tegen regelgeving van een sportbond, voor zover deze van toepassing is op 

de diensten van de Dienstverlener; 

De hiervoor opgesomde afspraken zijn strikt verboden 

 

25. Verbod op overeenkomsten buiten Scheidshuren om en boetebeding 

25.1. Het is u verboden om met Dienstverleners in contact te treden over het verlenen van 

diensten buiten (de Website van) Scheidshuren om, met  Dienstverleners een 

overeenkomst te sluiten zonder medeweten en toestemming van Scheidshuren, of mee te 

werken of te bewerkstelligen dat derde personen of entiteiten met Dienstverleners een 

overeenkomst sluiten zonder medeweten en toestemming van Scheidshuren. 

25.2. Het is u verboden zonder voorafgaande toestemming van Scheidshuren een 

Dienstverlener in dienst te nemen, of mee te werken of te bewerkstelligen dat derde 

personen of entiteiten een Dienstverlener in dienst nemen. 

25.3. Het is verboden om mee te werken of te bewerkstelligen (andere) constructies, afspraken 

of handelingen met het ogenschijnlijk doel of neveneffect het (verdien)model van 

Scheidshuren te ondermijnen. 

25.4. Indien u in strijd handelt met één van de bovenstaande bepalingen (leden), verbeurt u 

zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke 

tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 2.000 (tweeduizend euro) per 



gebeurtenis en €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander 

onverminderd het recht van Scheidshuren om andere haar ter beschikking staande 

maatregelen tegen u te nemen en/of schadevergoeding te eisen. 

 

Paragraaf 2.2. Betaling 

 

26. Betaling 

26.1. U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot kosten voor de diensten of 

goederen die u ontvangt van een Dienstverlener (hierna: de “Kosten”). Behoudens voor 

zover anders is overeengekomen of aangegeven door Scheidshuren, zijn de Kosten 

inclusief: 

a) De volledige betaling voor de te leveren diensten van de Dienstverlener; 

b) De betaling aan Scheidshuren voor het gebruik van de Diensten; 

c) De toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. 

26.2. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, dient u de Kosten direct te voldoen, op 

de wijze die door Scheidshuren op de Website of elders is aangegeven. U gaat akkoord 

met de wijze waarop in betalingsmogelijkheden wordt voorzien door middel van 

gebruikmaking door diensten van derden, zoals PayPal, iDEAL, etc. en gaat ermee 

akkoord dat – voor zover dit noodzakelijk is – uw (persoons)gegevens en/of 

betalingsgegevens met dit doel aan deze derde partijen worden verstrekt. 

26.3. Voor zover u de Kosten niet bij voorbaat heeft voldaan, geldt dat u deze geheel dient te 

voldoen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur dan wel na het moment dat de 

Kosten (anderszins) opeisbaar geworden zijn, zonder enige aftrek, opschorting of 

verrekening. Is op dat moment nog geen volledige betaling ontvangen, dan bent u vanaf 

dat moment van rechtswege in verzuim en bent u over het openstaande bedrag een rente 

van 1% per maand verschuldigd. Bent u consument, dan worden buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor 

Buitengerechtelijke Incassokosten. 

26.4. Conform de overeenkomst tussen u en Scheidshuren, behoudt Scheidshuren het recht om 

Kosten vast te stellen, te annuleren en/of te herzien voor elke of alle diensten en goederen 

verkregen door het gebruik van de Diensten, te allen tijde naar eigen goeddunken van 

Scheidshuren. 

 

 

27. Annulering 

27.1. U heeft het recht om kosteloos te annuleren tot drie werkdagen voor de dag waarop u de 

diensten van een Dienstverlener nodig heeft (bijvoorbeeld: de wedstrijddatum). 

Scheidshuren streeft ernaar de door u betaalde Kosten dan zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 30 dagen, terug te storten. 



27.2. Annuleert u later, dan brengt Scheidshuren 50% van de Kosten als annuleringskosten in 

rekening, u krijgt derhalve 50% van de Kosten teruggestort. 

 

 

28. Promotie aanbiedingen en kortingen 

28.1. Scheidshuren kan van tijd tot tijd bepaalde Gebruikers promotie aanbiedingen en 

kortingen verschaffen, die kunnen leiden tot verschillende aangerekende bedragen voor 

dezelfde of soortgelijke diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, 

en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotie aanbiedingen en kortingen, tenzij 

beschikbaar gesteld aan u, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of 

de aan u aangerekende Kosten. 

 

29. Betaling van fooien 

29.1. Deze betalingsstructuur is bedoeld om de Dienstverlener volledig te compenseren voor de 

geleverde diensten of goederen. Het betalen van fooien is toegestaan, maar slechts na 

afloop van een verleende dienst door de Dienstverlener waarvoor u de betaling aan de 

Dienstverlener al via Scheidshuren heeft voldaan door betaling van de Kosten. 

29.2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om bijkomende betalingen over te 

maken als dankbaarheid aan een Dienstverlener die u diensten of goederen levert 

verkregen via de Dienst, u op geen enkele manier verplicht bent om dit te doen. Fooien 

zijn vrijwillig. Nadat u deze diensten of goederen hebt ontvangen via de Dienst, zult u de 

eventueel de mogelijkheid krijgen om uw ervaring te beoordelen en extra feedback achter 

te laten omtrent uw Dienstverlener. 

 

 

Paragraaf 2.3. Beperking van aansprakelijkheid 

 

 

30. Beperking en vrijwaring in verband met schade door Dienstverleners 

30.1. Scheidshuren is bij overeenkomsten tussen u en de Dienstverlener geen partij. 

Scheidshuren kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of 

de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, 

de bevoegdheid van de Dienstverleners.  

30.2. Scheidshuren is derhalve niet aansprakelijk voor de voornoemde zaken waarover zij geen 

controle kan uitoefenen en is evenmin aansprakelijk voor enige tekortkoming of 

onrechtmatigheid van de Dienstverlener jegens u. De Diensten van Scheidshuren kunnen 

worden gebruikt door u om sportgerelateerde diensten van Dienstverleners aan te vragen 

en te plannen, maar u gaat ermee akkoord dat Scheidshuren ten aanzien van u geen 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor diensten die aan u geleverd worden 

door Dienstverleners. 



30.3. Mocht, ondanks al hetgeen in deze Voorwaarden is opgenomen, Scheidshuren toch 

aansprakelijk zijn, dan zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Scheidshuren 

voor alle schade, verliezen en maatregelen vijfhonderd euro overschrijden (€ 500). 

30.4. De Diensten worden verschaft “in huidige staat” en ”zoals beschikbaar”. Scheidshuren 

ontkent alle verklaringen en garanties, uitdrukkelijk, impliciet of statutair, niet uitdrukkelijk 

beschreven in deze Voorwaarden, met inbegrip van de impliciete garanties van 

verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-schending. 

30.5. U gaat akkoord om Scheidshuren en haar functionarissen, directeurs, werknemers en 

agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden 

en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) 

gebruik van de Diensten of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de 

Diensten; (ii) breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw 

Gebruikersinhoud door Scheidshuren; (iv) schending van de rechten van derden, inclusief 

een Dienstverlener, door u of door een derde; (iv) toedoen van door u via Scheidshuren 

ingehuurde Dienstverlener.  

 

 

  



HOOFDSTUK 3. VOOR DIENSTVERLENERS 

 

Paragraaf 3.1. Diensten, gebruik en boete 

 

31. Eisen aan Dienstverleners 

31.1. Mogelijk is op u regelgeving van een sportbond (hierna: “Sportbond”), waaronder in ieder 

geval (doch niet uitsluitend) begrepen, de KNVB, van toepassing. U bent zelf verplicht dit 

na te gaan en deze regels na te leven voor zover deze op u van toepassing zijn. 

31.2. U dient de dienstverlening richting de Opdrachtgever naar beste kunnen te verrichten, 

tijdig aanwezig te zijn, zelf de benodigde materialen mee te nemen, de eventueel 

benodigde formulieren volledig en juist in te vullen en voorts alles te doen wat van een 

Dienstverlener zoals u in zijn algemeenheid mag worden verwacht; 

31.3. Bij het verlenen van uw diensten dient u steeds aan te geven ingehuurd te zijn via 

Scheidshuren. 

31.4. U mag geen strafbare feiten hebben gepleegd die zodanig zijn dat u vermoedt, of zou 

kunnen vermoeden dat de kans bestaat dat u geen positieve Verklaring Omtrent het 

Gedrag zou kunnen krijgen voor het uitvoeren van de door u aangeboden diensten. 

Voldoet u niet aan deze eis, dan bent u in beginsel niet bevoegd om gebruik te maken van 

de Diensten als Dienstverlener. Indien u toch gebruik wenst te maken van de Diensten, 

bent u verplicht contact op te nemen met het team van Scheidshuren om uw individuele 

geval te bespreken en om alsnog om schriftelijke toestemming te verzoeken. 

 

32. Dienstverlening 

32.1. U erkent dat Scheidshuren geen personeel of diensten (anders de Diensten) verschaft en 

ook niet optreedt als een uitzendbureau. U erkent dat er tussen u en Scheidshuren geen 

arbeidsovereenkomst bestaat en ook anderszins geen overeenkomst op basis waarvan u 

diensten voor Scheidshuren verricht. U erkent dat de juridische relatie zodanig is dat u 

zich vrijwillig (en kosteloos) heeft aangesloten bij Scheidshuren met als doel om door 

Scheidshuren in contact gebracht te worden met Opdrachtgevers, met wie u zelfstandig 

een overeenkomsten zult aangaan. 

32.2. U beseft dat – als gevolg van het voorgaande Scheidshuren, haar eigenaren, bestuurders 

of gelieerde bedrijven op geen enkele wijze aansprakelijk (kunnen) zijn of aansprakelijk 

gesteld kunnen worden, door u of door derden, in verband met de acties, gedragingen (of 

gebrek daaraan) van Opdrachtgevers.  

 

33. U heeft de vrijheid 

33.1. De bemiddeling van Scheidshuren bestaat hierin dat zij u geregeld een voorstel kan doen 

om in contact te komen met Opdrachtgevers, bijvoorbeeld voor het fluiten van een 

wedstrijd als scheidsrechter. U bent nooit verplicht om uw diensten aan te bieden en u 



bepaalt zelf wanneer, waar, hoe vaak en hoe u uw diensten verricht. Er bestaat – voor de 

goede orde – geen enkele gezagsrelatie tussen Scheidshuren en u. 

33.2. U bent eveneens vrij om met de Opdrachtgevers afspraken te maken over de wijze 

waarop u uw diensten verleent, behalve voor zover deze afspraken: 

• Gaan over betaling, extra betaling of extra sport gerelateerde diensten buiten 

Scheidshuren om. Betaling loopt altijd op de wijze zoals geregeld in deze 

Voorwaarden. 

• Indruisen tegen wet en regelgeving, tegen de goede zeden, tegen de openbare orde 

of tegen (de bedoeling van) deze Voorwaarden. 

• Indruisen tegen regelgeving van een Sportbond, voor zover deze voor u van 

toepassing is. 

De hiervoor opgesomde afspraken zijn strikt verboden. 

 

34. Verbod op overeenkomsten buiten Scheidshuren om en boetebeding 

34.1. Het is u verboden om met Opdrachtgevers in contact te treden over het verlenen van 

diensten buiten (de Website van) Scheidshuren om, met Opdrachtgevers een 

overeenkomst te sluiten zonder medeweten en toestemming van Scheidshuren, of mee te 

werken of te bewerkstelligen dat u met een derde persoon of entiteit, op voorspraak van 

een Opdrachtgever een overeenkomst sluit zonder medeweten en toestemming van 

Scheidshuren. 

34.2. Het is u verboden zonder voorafgaande toestemming van Scheidshuren in dienst te treden 

bij een Dienstverlener of daaraan gelieerde personen of entiteiten. 

34.3. Het is verboden om mee te werken of te bewerkstelligen (andere) constructies, afspraken 

of handelingen met het ogenschijnlijk doel of neveneffect het (verdien)model van 

Scheidshuren te ondermijnen. 

34.4. Indien u in strijd handelt met één van de bovenstaande bepalingen (leden), verbeurt u 

zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke 

tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 2.000 (tweeduizend euro) per 

gebeurtenis en €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander 

onverminderd het recht van Scheidshuren om andere haar ter beschikking staande 

maatregelen tegen u te nemen en/of schadevergoeding te eisen. 

 

Paragraaf 2.2. Vergoeding 

 

35. Vergoeding 

35.1. Behoudens voor zover anders is overeengekomen, ontvangt u (behoudens artikel 37) de 

volledige vergoeding voor uw diensten of goederen (hierna: de “Vergoeding”) van 

Scheidshuren.nl. 



35.2. Scheidshuren probeert u in ieder geval binnen twee weken na de dag waarop u diensten 

aan een Opdrachtgever geleverd heeft, de Vergoeding hiervoor uit te betalen, doch is pas 

na 30 dagen in verzuim. 

35.3. Conform de overeenkomst tussen u en Scheidshuren, behoudt Scheidshuren het recht om 

de Vergoeding voorafgaand aan de te leveren diensten op ieder moment vast te stellen, te 

annuleren en/of te herzien naar eigen goeddunken van Scheidshuren. Scheidshuren heeft 

ook na afloop van de door u geleverde diensten het recht om de vergoeding te matigen of 

volledig te weigeren bij overtreding van artikelen 31, 33 en 34. 

35.4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte en dient derhalve zelf te controleren 

hoe u uw werkzaamheden dient aan te geven bij de belastingdienst. Scheidshuren heeft 

hierin geen adviserende rol of waarschuwingsplicht. U bent verplicht tot het doen van een 

juiste belastingaangifte, waaronder (doch niet beperkt tot) aangifte inkomstenbelasting en 

voorts tot het in rekening brengen van BTW indien dit vereist is. Scheidshuren is op dit 

punt nimmer aansprakelijk en u vrijwaart Scheidshuren dan ook voor eventuele claims of 

aanspraken van de belastingdienst. 

35.5. U begrijpt dat een Opdrachtgever een opdracht altijd kan annuleren en u aanvaardt dat u 

in dat geval jegens Scheidshuren of Opdrachtgever geen aanspraak kunt maken op de 

Vergoeding of op schadevergoeding of vergoeding van kosten of gederfde winst. 

 

 

36. Annulering 

36.1. U heeft het recht om kosteloos te annuleren tot 3 werkdagen voor de dag waarop u heeft 

aangegeven diensten te leveren aan een Opdrachtgever (bijvoorbeeld: de 

wedstrijddatum). 

36.2. Scheidshuren heeft het recht om u de Diensten te weigeren, of minder vaak in contact te 

brengen met Opdrachtgevers, indien u te regelmatig op een laat moment toegezegde 

diensten weigert. 

 

37. Betaling van fooien 

37.1. U begrijpt dat Scheidshuren u op voormelde wijze volledig compenseert voor de geleverde 

diensten of goederen. De Opdrachtgever is daarnaast bevoegd, doch niet verplicht u 

fooien te geven. Het is verboden de Opdrachtgever te dwingen of anderszins te bewegen 

om fooi te geven zonder dat dit zijn eigen vrijwillige intentie is. Het is verboden fooien aan 

te nemen als u weet of behoort te weten dat de Opdrachtgever in kwestie Scheidshuren 

nog niet volledig of niet voldoende heeft betaald. 

 

Paragraaf 2.3. Beperking van aansprakelijkheid 

 

38. Beperking en vrijwaring in verband met schade door Dienstverleners 



38.1. Scheidshuren is bij overeenkomsten tussen u en de Opdrachtgever geen partij. 

Scheidshuren kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of 

de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, of de juistheid van de 

aanbiedingen. 

38.2. Scheidshuren is derhalve niet aansprakelijk voor de voornoemde zaken waarover zij geen 

controle kan uitoefenen en is evenmin aansprakelijk voor enige tekortkoming of 

onrechtmatigheid van de Opdrachtgevers jegens u.  

38.3. Mocht, ondanks al hetgeen in deze Voorwaarden is opgenomen, Scheidshuren toch 

aansprakelijk zijn, dan zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Scheidshuren 

voor alle schade, verliezen en maatregelen vijfhonderd euro overschrijden (€ 500). 

38.4. U gaat akkoord om Scheidshuren en haar functionarissen, directeurs, werknemers en 

agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden 

en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) 

gebruik van de Diensten door u of door de Opdrachtgever aan wie u diensten wilde 

leveren; (ii) breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw 

Gebruikersinhoud door Scheidshuren; (iv) schending van de rechten van derden, inclusief 

een Opdrachtgever, door u of door een derde; (iv) schade bij een derde (waaronder de 

Opdrachtgever) door toedoen van u.  


