Algemene Voorwaarden
1. Terbeschikkingstelling van de Website
Deze website (de "Website") wordt u door Volt Europe Limited (hierna "Volt") namens haarzelf en
namens haar zustervennootschappen ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u de hierin vervatte
algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") aanvaardt. Als u zich toegang verschaft tot, of gebruik maakt
van, berichten, gegevens, data, tekst, software, afbeeldingen of ander materiaal van deze Website (het
"Materiaal"), of als u Materiaal verstuurt naar de Website, dan gaat u er in eigen naam en namens om het
even welke entiteit in wiens naam u handelt mee akkoord deze Voorwaarden te aanvaarden en te
eerbiedigen bij elk bezoek aan en elk gebruik van deze Website. Indien u er niet mee akkoord gaat zich
te houden aan deze Voorwaarden, dan mag u deze Website niet gebruiken en er geen Materiaal van
downloaden of gebruiken. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de
Website en doen niet af aan enige andere overeenkomst die geldt tussen uzelf en Volt. Indien er een
discrepantie bestaat tussen deze Voorwaarden en enige andere overeenkomst tussen uzelf en Volt en
daaraan verbonden ondernemingen, dan prevaleert de andere overeenkomst voor zover die betrekking
heeft op het conflict.
2. Gebruik van de website
De Website mag enkel worden gebruikt voor legitieme doeleinden, meer bepaald voor wervingsdiensten
en algemene informatie met betrekking tot Volt.
Met inachtneming van deze Voorwaarden verleent Volt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op
toegang en gebruik van deze Website en het daarin vervatte Materiaal, louter voor eigen gebruik of voor
gebruik van enig bedrijf, maatschap of organisatie waarvan u de vertegenwoordiger bent. Bij het gebruik
van de Website bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de handelingen die u stelt of de communicaties
die u verstuurt, los van enige verantwoordelijkheid die door uw werkgever of door een andere partij
waarvan u de vertegenwoordiger bent kan worden gedragen voor uw handelingen.
U mag enkel geoorloofde gegevens op de Website plaatsen, en louter voor de op de Website vermelde
doeleinden. U neemt er kennis van en stemt ermee in dat u niet zelf zult overgaan, nog anderen
rechtstreeks of onrechtstreeks zult toelaten zulks te doen, tot:
het plaatsen van een cv dat niet van u is;
het plaatsen van een cv met onvolledige, onjuiste of misleidende informatie;
het plaatsen of doorsturen van enige informatie die illegaal, bedreigend, beledigend, schadelijk,
treiterend, discriminerend, lasterlijk, diffamerend, vulgair of obsceen is;
het plaatsen of doorsturen van enige informatie die inbreuk kan maken op het auteursrecht, op het
merkenrecht, op handelsgeheimen, op de privacy of op andere eigendomsrechten van enige partij, of die
een inbreuk kan uitmaken op het strafrecht of op het burgerlijk recht;
het zich uitgeven voor enige persoon of entiteit of het verkeerd voorstellen van uw band met enige
persoon of rechtspersoon.
Volt behoudt zich het recht voor om gegevens die door u zijn meegedeeld of bekendgemaakt in verband
met de Website aan anderen bekend te maken indien dit vereist is op grond van wet- of regelgeving of
van een verzoek van overheidswege.
3. Vermogensrechten
U stemt ermee in alle wetgeving op het vlak van intellectuele eigendom na te leven. Tenzij hierin expliciet
wordt voorzien verleent Volt u noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend enige licentie voor het gebruik van
rechten van intellectuele eigendom.
Deze Website en het Materiaal zijn auteursrechtelijk beschermd, op grond van Engelse en internationale
wetgeving. Het auteursrecht op alle software die via de Website kan worden gebruikt of waartoe via de

Website toegang kan worden verkregen, met inbegrip van bestanden, afbeeldingen, code en data, berust
bij Volt of haar licentieverleners. U beschikt enkel over een niet-exclusieve licentie om de software te
gebruiken, uitsluitend voor de op de Website vermelde doeleinden.
Sommige van de op de Website gebruikte bedrijfsnamen, handelsnamen en logo's zijn merken die
eigendom zijn van Volt, haar dochterondernemingen en holdingvennootschappen. Merken van Volt
mogen noch geheel noch gedeeltelijk worden gebruikt, gekopieerd of geïmiteerd zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van een bestuurder van Volt.
De methodes en processen van Volt kunnen beschermd zijn door octrooien en andere inschrijfbare of
niet-inschrijfbare intellectuele eigendomsrechten. Volt behoudt zich alle dergelijke rechten voor.
4. Koppelingen naar websites van derden
Op de Website kunnen soms koppelingen staan die u naar andere websites brengen. Deze websites
worden misschien niet beheerd door Volt, en Volt is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke
pagina's. U bezoekt deze pagina's op eigen risico.
5. Vrijwaring
U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat u de Website geheel op eigen risico gebruikt en dat
Volt geen beloftes doet of garanties geeft betreffende de Website of het Materiaal.
Voor zover wettelijk afdwingbaar wijst Volt uitdrukkelijk elke voorstelling en elke garantie en voorwaarde
af, met inbegrip van, zonder beperking, enige impliciete garantie van verkoopbaarheid met betrekking tot
voorwaarden, kwaliteit, afwezigheid van inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.
6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat Volt niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden
gesteld voor enig verlies of enige schade, hetzij contractueel dan wel uit onrechtmatige daad, met
inbegrip van, zonder beperking, onrechtstreekse, bijzondere of gevolgschade of winstderving die het
gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot, of de onmogelijkheid tot gebruik
van of toegang tot, de Website en het Materiaal. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat deze uitsluiting
niet geldt voor aanspraken met betrekking tot overlijden of letselschade.
U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord Volt, haar dochterondernemingen en
holdingvennootschappen en elk van haar bestuurders, werknemers, functionarissen en agenten te
vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor elke aanspraak, vordering of eis die verband houdt met of
het resultaat is van uw gebruik van de Website en het Materiaal of uw niet-naleven van deze
Voorwaarden, met inbegrip van, zonder beperking, redelijke honoraria.
7. Wijziging van deze Voorwaarden
Volt behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken te allen tijde om het even welk
onderdeel van deze Voorwaarden toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen of anderszins te veranderen.
Elke wijziging gaat in op het moment waarop zij wordt bekendgemaakt op de Website. Lees deze
Voorwaarden er geregeld op na. Als u het Materiaal blijft gebruiken nadat een dergelijke wijziging is
bekendgemaakt, dan houdt dit de aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden in.
8. Wijzigingen aan de Website
Volt behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken, te allen tijde en zonder kennisgeving
of aansprakelijkheid om het even welk onderdeel van deze Website aan te vullen, te wijzigen, te
verwijderen of anderszins te veranderen. Volt behoudt zich verder het recht voor fouten of
tekortkomingen aan de Website te allen tijde en zonder kennisgeving te verhelpen, zonder daartoe echter

verplicht te zijn.
9. Rechterlijke bevoegdheid en afdwingbaarheid
Op deze Voorwaarden is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing, en de partijen
aanvaarden op onherroepelijke wijze de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.
Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank
onuitvoerbaar of ongeldig worden geacht, dan zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden hun
volle toepassing en uitvoerbaarheid behouden.
Afstand inzake enige inbreuk of gebrek op grond van deze Voorwaarden houdt geen afstand inzake
enige volgende inbreuk of gebrek in.
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