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Bemiddelingsovereenkomst Tjilp 
 
Bold Guys B.V., handelend onder de naam Tjilpie, gevestigd aan de Meerweg 45, 1405 BD te 
Bussum, komt met u, de Gebruiker van Tjilpie het volgende in deze 
Bemiddelingsovereenkomst overeen: 
 
Artikel 1 Definities 
Tjilpie: Tjilpie is de naam van het Platform, de rechtspersoon welke dit Platform heeft opgericht 
draagt de handelsnaam: Bold Guys B.V. en is opgericht naar Nederlands recht, geregistreerd bij 
de Kamer van Koophandel (KvK nummer: 76412423), hierna te noemen: Tjilpie. 
Bemiddelingsovereenkomst: De overeenkomst die met Gebruiker wordt gesloten op het 
moment dat deze zich aanmeldt op het Platform. De Gebruiker gaat akkoord met de inhoud van 
de Bemiddelingsovereenkomst en bijhorende Algemene Gebruikersvoorwaarden.  
Algemene Gebruikersvoorwaarden: De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn de 
kleine letters die integraal onderdeel uitmaken van de Bemiddelingsovereenkomst tussen 
de Gebruiker en Tjilpie.  
Privacyverklaring en- cookiebeleid: Op het moment van aanmelding door Gebruiker op het 
Platform gaat deze behalve akkoord met de inhoud van de Bemiddelingsovereenkomst en 
bijhorende Algemene Gebruikersvoorwaarden, ook akkoord met de Privacyverklaring en-
cookiebeleid van Tjilpie. In deze Privacyverklaring en -cookiebeleid staat beschreven hoe 
Tjilpie omgaat met het verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker van het Platform. 
Uurtarief: Het uurtarief dat een Klusser rekent voor een door Aanbieder geplaatste Klus. 
Hiermee geeft de Klusser ook aan dat dit de Vergoeding is die hij/zij wenst te ontvangen voor 
de voltooiing van de desbetreffende Klus.  
Vergoeding: Het bedrag dat de klusser ontvangt van een aanbieder na voltooiing van een klus.  
Klus: Het karwei, de klus vastgesteld en omschreven op het Platform door Aanbieder waarin 
een beschrijving, voorwaarden en de Vergoeding van de opdracht staan vermeld. Klusser: 
Diegene, de opdrachtnemer, die een Klus wenst uit te voeren voor een Aanbieder. Aanbieder: 
Diegene die een Klus plaatst en hiervoor op zoek is naar een geschikte Klusser. Gebruiker(s): 
Met Gebruiker(s) wordt bedoeld zowel de Aanbieder als de Klusser samen als gebruiker zijnde. 
Met Gebruikers worden bedoeld meerdere Klussers en Aanbieders. Platform: www.tjilpie.nl en 
andere aan Tjilpie gerelateerde domeinnamen en applicaties. De term “Website” heeft dezelfde 
betekenis. 

 
2 De Bemiddelingsovereenkomst 
 
1.Op deze Bemiddelingsovereenkomst zijn de Algemene Gebruikersvoorwaarden van Tjilpie van 
toepassing. De Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn integraal onderdeel van de 
Bemiddelingsovereenkomst.  
2. De Gebruiker gaat bij aanmelding als Aanbieder en/of Klusser op het Platform akkoord met 
de inhoud van de Bemiddelingsovereenkomst en bijhorende Algemene Gebruikersvoorwaarden 
(en Privacyverklaring en- cookiebeleid). 
 
3. Bij strijd tussen de inhoud van de bepalingen van de Bemiddelingsovereenkomst en de 
Algemene Gebruikersvoorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze 
Bemiddelingsovereenkomst. 
 
 
 
 
 
 



Artikel 3 Tjilpie als intermediair 
 
1.Het doel van deze Bemiddelingsovereenkomst is de rechten en plichten met betrekking de 
bemiddeling tussen Klusser en Aanbieder, vast te leggen. 
 

2. Tjilpie faciliteert het Platform en fungeert hiermee als bemiddelaar om Klusser en 
Aanbieder bij elkaar te brengen. Zodoende is Tjilpie niet betrokken bij het feitelijke/ 
daadwerkelijke contact tussen een Klusser en Aanbieder en is Tjilpie ook niet betrokken bij de 
feitelijke/daadwerkelijke uitvoering van de Klus. 
 
3. Bij aanmelding op het Platform geven Klusser en Aanbieder opdracht tot bemiddeling. Tjilpie 
treedt daarmee op als intermediair. 
 

Artikel 4 Overeenkomst tussen Aanbieder en Klusser 
 

1.Tjilpie heeft als inspanningsverplichting het faciliteren van een Platform waardoor 
er mogelijkheid bestaat voor Klusser en Aanbieder om in contact te treden met elkaar. 
2. Klusser en aanbieder gaan rechtstreeks een overeenkomst met elkaar aan wanneer zij door 
bemiddeling van Tjilpie elkaar contactgegevens hebben. Tjilpie is dan ook geen partij in deze 
overeenkomst tussen Klusser en Aanbieder. Klusser en Aanbieder zijn zich hiervan bewust en 
gaan hiermee akkoord doordat zij deze Bemiddelingsovereenkomst en bijhorende Algemene 
Gebruikersvoorwaarden accepteren. 
 

Artikel 5 Duur, aanvang en beëindiging̈ van de Bemiddelingsovereenkomst 
 

1.De Bemiddelingsovereenkomst vangt aan op het moment dat Gebruiker zich heeft 
aangemeld op het Platform en deze Bemiddelingsovereenkomst, de Algemene 
Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring en- cookiebeleid heeft geaccepteerd.  
2. De aanmelding van een Gebruiker -zoals beschreven in lid 1 van dit artikel- kan op elk 
moment, zonder opgaaf van redenen, door Tjilpie worden beëindigd̈. Een Gebruiker zal een 
e-mail ontvangen waarin dit staat vermeld. 
 
3. Wanneer de Bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen geldt deze onverkort 
gedurende de periode dat Gebruiker gebruik maakt van het Platform. 
 

Artikel 6 Vrijwaring 

 

1. Klusser vrijwaart Tjilpie dat er geen sprake is en kan zijn van een dienstbetrekking of andere 
gezagsverhouding tussen Tjilpie en Klusser en/of dat Klusser ondergeschikt aan Tjilpie is en/of 
kan zijn.  
2.Klusser is tevens geheel zelf aansprakelijk voor eventuele fiscale verplichtingen 
en verzekeringen die betrokken zijn bij de uitvoering van klussen via Tjilpie.  
3. Dit artikel geldt ongeacht of Klusser wel of niet ondernemer is volgens de belastingdienst. 
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 

1.Tjilpie is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt, welke is 
ontstaan door het gebruik van het Platform, indien deze schade specifiek is te wijten aan 
opzet of grove schuld van de zijde van Tjilpie.  
2. Mocht Tjilpie aansprakelijk zijn dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 
de Algemene Gebruikersvoorwaarden is geregeld. 
 



Artikel 8 Persoonsgegevens 
 
1.Alle door Tjilpie verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in 
overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Door akkoord te gaan met deze 
Algemene Gebruikersvoorwaarden stemt Gebruiker van het platform van Tjilpie er expliciet mee 
in dat Tjilpie zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie verwijst Tjilpie naar 
haar Privacyverklaring en- cookiebeleid. 
 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen 
 

1. Op deze Bemiddelingsovereenkomst en alle daar uitvloeiende rechtsbetrekkingen is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
 
 
 
 
2. De partijen zullen hun geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze 
overeenkomst die met elkaar zijn gesloten, eerst zelf onderling proberen op te lossen en zich 
hiervoor tot het uiterste hebben ingespannen.  
3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat 
geschil worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter. 


