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DEEL 1 - PLATFORM 
 
ARTIKEL 1:  DEFINITIES 
 
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 

● Account: 
Het voor de Gebruiker gepersonaliseerde account op het Platform.  

 
● Gebruiker:  

De natuurlijke of rechtspersoon die de Software Applicatie gaat gebruiken.  
 

● Gebruiksvoorwaarden:  
De onderhavige gebruiksvoorwaarden. 

 
● Lance Free: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lance Free B.V., statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te Stationsplein 45, 3013AK te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 76278042.  

 
● Opdracht: 

Werkzaamheden die een Opdrachtgever wil laten verrichten door een of meerdere Zzp’ers.  
 

● Opdrachtgever: 
De natuurlijke of rechtspersoon die een Opdracht wil laten verrichten door een of meerdere Zzp’ers. 

 
● Overeenkomst van opdracht: 

De Overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen een Opdrachtgever en een Zzp’er voor het 
verrichten van een Opdracht. 
 

● Platform: 
Het Platform waarmee de door Lance Free ontwikkelde Software Applicatie voor gebruik ter beschikking 
wordt gesteld aan Gebruikers. 

 
● Privacyverklaring: 

De informatievoorziening met betrekking tot de procedures van het verwerken van persoonsgegevens. 
 

● Software Applicatie:  
De door Lance Free ontwikkelde software waarmee Opdrachtgevers en Zzp’ers elkaar online kunnen vinden 
in het kader van de uitvoering van Opdrachten. 

 
● Zzp’er: 

De zelfstandige zonder personeel die een Opdracht wil uitvoeren. 
 
Waar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gesproken over Gebruiker, Opdrachtgever en Zzp’er omvat dit zowel de 
mannelijke, vrouwelijke als onzijdige vorm.  
 
ARTIKEL 2:  OMSCHRIJVING VAN DIENSTEN 
 
Lance Free heeft een Software Applicatie ontwikkeld en biedt deze Software Applicatie aan als Software-as-a-Service 
(SaaS) en verschaft Gebruikers daarvoor toegang tot het online Platform. 
 
Op het Platform wordt informatie over Opdrachtgevers, Zzp’ers en Opdrachten op overzichtelijke wijze weergegeven 
zodat Gebruikers elkaar eenvoudig kunnen vinden in het kader van de uitvoering van Opdrachten. Daarmee fungeert 
Lance Free als een online prikbord.  
 
Op het Platform worden Opdrachtgevers in staat gesteld om Opdrachten te plaatsen en Zzp’ers hiervoor uit te nodigen. 
Zzp’ers kunnen op Opdrachten van Opdrachtgevers reageren. Lance Free stelt hiervoor een chatfunctie voor 
Gebruikers ter beschikking waarmee het voor de Opdrachtgever en Zzp’er mogelijk wordt rechtstreeks op het Platform 
met elkaar in contact te treden.  
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Lance Free is geen aanbieder van Opdrachten op het Platform en wordt derhalve geen partij bij Overeenkomsten van 
opdracht die Opdrachtgevers en Zzp’ers met elkaar aangaan.    
 
ARTIKEL 3:  TOEPASSELIJKHEID 
 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform van Lance Free. Wanneer een 
Gebruiker een Account aanmaakt op het Platform worden de Gebruiksvoorwaarden ter beschikking gesteld en dienen 
deze door de Gebruiker te worden geaccordeerd alvorens deze toegang krijgt tot het Platform. Daarnaast worden de 
Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op het Platform.  
 
ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN LANCE FREE 
 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform komen uitsluitend toe aan Lance Free. Niets in 
deze Gebruiksvoorwaarden strekt tot overdracht daarvan aan Gebruiker.  
 
 

DEEL 2 - ACCOUNTS 
 
ARTIKEL 5: TOEGANKELIJKHEID PLATFORM  
 
De Gebruiker krijgt toegang tot het Platform door middel van inloggegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor 
het geheimhouden van de inloggegevens en deelt deze niet met derden. Zodra de Gebruiker weet of vermoedt dat de 
inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, maakt de Gebruiker daar melding van aan Lance Free. Het is 
aan de Gebruiker om doeltreffende maatregelen te nemen om dergelijke incidenten te voorkomen, zoals bijvoorbeeld 
het periodiek veranderen van de inloggegevens. Lance Free behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure aan te 
passen of de inloggegevens te veranderen indien zij dat noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het 
Platform. 
 
ARTIKEL 6: GEGEVENS GEBRUIKER 
 
De Gebruiker garandeert dat de gegevens die aan Lance Free worden verstrekt in het kader van het gebruik van het 
Platform correct en compleet zijn. Wanneer gegevens wijzigen, deelt de Gebruiker dit onverwijld aan Lance Free mee.   
 
ARTIKEL 7: MINDERJARIGE GEBRUIKERS  
 
De Gebruiker is enkel bevoegd gebruik te maken van het Platform, indien hij garandeert dat hij tenminste 18 jaar oud is 
of hij hiervoor toestemming heeft gekregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger alsmede wettelijk bevoegd en in 
staat is een verbintenis aan te gaan. 
 
ARTIKEL 8: PRIVACY  
 
In de Privacyverklaring is vastgelegd op welke wijze Lance Free omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruikers 
en hoe de privacy omtrent het gebruik van het Platform wordt gewaarborgd.  
 
ARTIKEL 9:  TERMIJNEN 
 
Accounts blijven minstens twee jaar op het Platform staan, tenzij de Gebruiker voor het verstrijken van deze termijn 
een verzoek heeft gedaan om  het Account te verwijderen. Lance Free behoudt zich het recht voor om het Account te 
beëindigen en van het Platform te verwijderen indien de Gebruiker zich langer dan 24 maanden niet heeft aangemeld. 
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DEEL 3 - PLAATSEN VAN EEN OPDRACHT 
 
ARTIKEL 10: OPMAKEN VAN EEN OPDRACHT 
 
De Opdracht dient een tekstuele titel en inhoud te omvatten die voldoende informatie biedt over de gezochte 
werkzaamheden.  Deze tekst wordt in het Nederlands of in het Engels opgesteld.  
 
ARTIKEL 11: VERBOD MEERMAALS PLAATSEN OPDRACHT 
 
Het is Gebruikers verboden om dezelfde of identieke Opdrachten gelijktijdig meerdere keren op het Platform te 
plaatsen. Daarnaast is ook niet toegestaan dat met verschillende Accounts dezelfde of identieke Opdrachten op het 
Platform worden geplaatst.  
 
ARTIKEL 12:  NIET TOEGESTANE OPDRACHT INHOUD 
 
De Opdracht moet duidelijk en correct omschreven zijn. Teksten die onjuist of misleidend zijn bij Opdrachten zijn niet 
toegestaan. Lance Free heeft het recht deze te verwijderen, indien de teksten naar haar oordeel onjuist of misleidend 
zijn. 
 
ARTIKEL 13: TERMIJN OPDRACHT OP HET PLATFORM 
 
Opdrachten blijven minstens drie maanden op het Platform staan, tenzij de Opdrachtgever de Opdracht voor het 
verstrijken van deze termijn zelf verwijdert. Na de periode van drie maanden heeft Lance Free het recht om de 
Opdracht van het Platform te verwijderen.  
 

ARTIKEL 14:  PUBLICATIE OPDRACHTEN  
 
Het is Gebruikers toegestaan een Opdracht ook op andere plaatsen te publiceren. Daarnaast heeft Lance Free het 
recht om de Opdracht en de inhoud daarvan te gebruiken voor publiciteits-, marketing-, advertentie-, en/of 
promotiedoeleinden. Dit kan betekenen dat de Opdracht via andere kanalen, in de breedste zin des woords, kan worden 
getoond. 
 
 

DEEL 4 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 
 
ARTIKEL 15:  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST TUSSEN ZZP’ER EN OPDRACHTGEVER 
 
Een aanbod bij een Opdracht is niet bindend. Gebruikers zijn over en weer niet verplicht een (redelijk) aanbod te 
accepteren. Alleen wanneer een aanbod door de wederpartij in onderhandeling is geaccepteerd, ontstaat er tussen 
een Zzp’er en een Opdrachtgever een Overeenkomst van opdracht.  
 

DEEL 5 - ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN HET PLATFORM 
 
ARTIKEL 16: ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN HET PLATFORM 
 
De Gebruiker is verantwoordelijk voor eigen gedragingen op het Platform en waakt ervoor dat deze niet onrechtmatig 
zijn. Het is Gebruikers uitdrukkelijk verboden het Platform te gebruiken op een manier die:  

● beveiligingsmaatregelen omzeilt; 
● schadelijke informatie (waaronder malware of virussen) op het Platform plaatst; 
● discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of 

ongepast wordt bevonden door Lance Free; 
● politieke boodschappen verkondigt; 
● oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; 
● leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen; 
● naar mening van Lance Free in strijd is met goede zeden en goede smaak; 
● het plegen van illegale activiteiten bevordert; 
● op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is; 
● in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving; 
● onrechtmatig is; 
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● anderszins de belangen en goede naam van Lance Free kan schaden. 
 
ARTIKEL 17:  MISBRUIK VAN DE CHATFUNCTIE 
 
Het is voor Gebruikers niet toegestaan om te reageren op Opdrachten en in onderhandeling te treden over de eventuele 
uitvoering van een Opdracht middels de chatfunctie met het enkele doel om de invulling van de Opdracht te verstoren.  
 
ARTIKEL 18: INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 
Het is Gebruikers uitdrukkelijk verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Lance Free of 
derden. 
 
Rechthebbenden kunnen een melding maken indien op het Platform inbreuk gemaakt wordt op hun intellectuele 
eigendomsrechten en een verzoek bij Lance Free indienen om de onrechtmatige situatie te beëindigen via 
info@lancefree.app.  

 

ARTIKEL 19: SANCTIES, SCHORSEN EN BEËINDIGEN PROFIEL 
 
Lance Free is te allen tijde gerechtigd om content of informatie die naar de mening van Lance Free strijdig is met de 
bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, onverwijld en zonder waarschuwing van het Platform te verwijderen. Tevens 
is Lance Free gerechtigd om Gebruikers toegang tot het Platform tijdelijk of permanent te ontzeggen, indien de 
Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. 
 
 

DEEL 6 - VRIJWARINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN 
 

ARTIKEL 20:  VRIJWARING MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM 
 
Lance Free kan niet garanderen dat het Platform te allen tijde beschikbaar is en voldoet aan de verwachtingen van 
Gebruikers. Daarnaast kan ook niet gegarandeerd worden dat er continue een veilige toegang tot het Platform tot 
stand kan komen en het Platform volledig en foutloos functioneert.  
 
Gebruikers houden er rekening mee dat storingen de toegankelijkheid van het Platform kunnen verhinderen. In eerste 
instantie zijn Gebruikers zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een goede technische infrastructuur en 
internetverbinding die de toegang tot het Platform mogelijk maakt. Indien er zich een storing voordoet waarvan de 
oorzaak al dan niet aan de zijde van de Gebruiker is gelegen, kan Lance Free niet aansprakelijk gehouden worden voor 
de schade die daar mogelijk uit voortvloeit. 
 
Lance Free kan op een moment naar keuze onderhoud aan het platform (laten) verrichten, hetgeen mogelijk de 
toegankelijkheid tot het platform enige tijd onmogelijk maakt. Lance Free zal waar mogelijk het onderhoud buiten 
kantoortijden uitvoeren en Gebruikers hierover tijdig informeren. Ook kunnen delen van het Platform (tijdelijk) 
ontoegankelijk worden gemaakt. Lance Free zal daarmee nimmer schadeplichtig worden tegenover Gebruikers.  
 
ARTIKEL 21: VRIJWARING VOOR FOUTEN OP HET PLATFORM 
 
Alle informatie en getallen op het Platform zijn onder voorbehoud van type- en/of spelfouten.  
 
ARTIKEL 22: VRIJWARING BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN  
 
Lance Free garandeert niet dat overeenkomsten die Gebruikers onderling aangaan middels gebruik van het Platform 
voldoen aan de verwachtingen. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich te laten informeren 
voordat zij een overeenkomst aangaan via het Platform. Lance Free voert geen controles uit op de inhoud en  juistheid 
van Opdrachten en geeft daarover ook geen garantie. Gebruikers vrijwaren Lance Free volledig tegen aanspraken die 
verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Gebruikers bij de uitvoering van een Opdracht. 
Daarnaast zijn  Gebruikers zelf aansprakelijk voor eventuele aanspraken uit hoofde van onrechtmatige daad.  
 
ARTIKEL 23: VRIJWARING VOOR AANSPRAKEN VAN DERDEN 
 



Evol 

 

 

6 
 

De Gebruiker vrijwaart Lance Free voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door het gebruik 
van via het Platform aangeboden diensten en/of aangegane overeenkomsten op basis van een Opdracht op het 
Platform. 
 
ARTIKEL 24: AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN 
 
Lance Free sluit alle aansprakelijkheden - voor zover wettelijk toegestaan - uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt 
door het gebruik van diensten van Lance Free, onjuiste informatie op het Platform, wijzigingen in of op het Platform, 
wijzigingen in de diensten van Lance Free, overeenkomsten die zijn aangegaan middels gebruik van het Platform 
waarbij Lance Free geen partij is, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Platform of delen daarvan of het door 
de Gebruiker handelen in strijd met de toepasselijke wet- en of regelgeving of Gebruiksvoorwaarden.  
 
Daarnaast vrijwaren Gebruikers Lance Free tevens voor aanspraken - waaronder maar niet beperkt tot boetes, 
dwangmaatregelen, claims, et cetera - die de Nederlandse autoriteiten, Belastingdienst, pensioenfondsen, et cetera, 
zouden kunnen hebben op de Gebruiker die voortvloeien uit en/of op enige manier verband hebben met het Platform 
van Lance Free en/of de overeenkomst tussen verschillende Gebruikers.  
 
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande is de aansprakelijkheid van Lance Free voor – uit welke hoofde dan ook 
– geleden schade beperkt tot het totaalbedrag dat Lance Free uit hoofde van deze of een verbonden overeenkomst 
heeft ontvangen. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
Lance Free.  
 
 

DEEL 7 - ALGEMENE AFSLUITING 
 

ARTIKEL 25: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN GEBRUIKERS 
 
De Gebruiker verstrekt Lance Free toestemming om de intellectuele eigendomsrechten in de vorm van beeld- en 
woordmerken die de Gebruiker op het Platform heeft geplaatst, te gebruiken voor marketingdoeleinden.  
 
ARTIKEL 26: EENZIJDIGE WIJZIGING 
 
Lance Free behoudt zich het recht om de Gebruiksvoorwaarden of onderdelen hiervan te allen tijde te wijzigen. Hiertoe 
zal Lance Free ernaar streven om binnen een redelijke termijn voor de inwerkingtreding van de wijzigingen deze aan 
Gebruikers kenbaar te maken. Indien de Gebruiker na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden gebruik blijft maken van 
het Platform, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en wordt hij geacht 
hiermee akkoord te gaan.   
 
 
ARTIKEL 27: WIJZIGINGEN VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN EN HET PLATFORM 
 
Lance Free kan te allen tijde de aangeboden diensten wijzigen of beëindigen. Daarnaast behoudt Lance Free zich het 
recht het Platform of onderdelen hiervan te wijzigen. Hiertoe zal Lance Free ernaar streven om dergelijke wijzigingen 
of een beëindiging binnen een redelijke termijn aan Gebruikers kenbaar te maken voordat deze in werking treden.  
 
ARTIKEL 28:  ONVOLKOMENHEDEN 
 
De Gebruiker kan het per e-mail aan support@lancefree.app laten weten indien hij van oordeel is dat: 

● Opdrachten worden aangeboden die niet daadwerkelijk beschikbaar zijn; 
● Opdrachten worden aangeboden buiten de categorie waarin ze thuishoren; 
● de door de Opdrachtgever verstrekte informatie ten aanzien van een Opdracht niet correct of volledig is en/of 

de Opdrachtgever geen juist beeld verschaft van de Opdracht;  
● de Opdrachten misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; 
● de door de Zzp’er verstrekte informatie misleidend of onjuist is; 
● de (contact)gegevens en/of de identiteit van de Gebruiker niet correct zijn; 
● de Opdracht niet voldoet aan of door de Opdrachtgever gehandeld wordt in strijd met de Nederlandse wet- 

en regelgeving; 
● de door de Gebruiker verstrekte Informatie inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, 

rechten van intellectuele eigendom); 
● het handelen van de Gebruiker of de (informatie omtrent de) Opdrachten de reputatie en/of het imago van 

Lance Free of het Platform zullen schaden. 
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ARTIKEL 29: KLACHTENPROCEDURE  
 
Een Gebruiker van het Platform kan een klacht indienen met betrekking tot technische problemen of een ander gebrek 
in de dienstverlening van Lance Free door een mail te sturen naar info@lancefree.app. Klachten dienen volledig en 
duidelijk omschreven te worden ingediend. Lance Free zal ernaar streven de klacht na ontvangst zo snel mogelijk op 
gepaste wijze te verhelpen of op te lossen.  
 
ARTIKEL 30: TOEPASSELIJK RECHT 
 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en uitsluitend 
Nederlands recht is hierop van toepassing. 
 
ARTIKEL 31: DOMICILIEKEUZE 
 
Eventuele geschillen die in het kader van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, zullen uitsluitend 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Rotterdam, tenzij een dwingende wetsbepaling een 
andere rechtbank aanwijst.  


