
Het akkoord Wij zijn op missieOnze visie

Door akkoord te geven stem je in met 
onze platformovereenkomst, inclusief 
onze visie, missie en kernwaarden. 

De platformovereenkomst gaat in op  
de dag dat het account is aange-
maakt, en betaald (in het geval van 
een betaald account). 

Deze overeenkomst is enkel tussen
twee rechtspersonen, zijnde 
(rechts)personen handelend in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, 
zoals “business to business” en/of 
“business to consumer”.

Wij geloven in Wereldvrede en dragen dit 
als idealisme uit. Dit is een wereld waar 
Mens, Dier en Planeet Aarde in Liefde, 
Vrede en Harmonie met elkaar Leven. 
Waar we vrij Zijn, waar alle wezens ge-
lijkwaardig aan elkaar Zijn en waar we  
samen één Zijn. 

Alles staat in verband met elkaar en heeft 
invloed op elkaar. Wij verkiezen het Holisme 
boven het dualisme. 

Door dit bewustzijn maken wij nieuwe 
keuzes die leiden tot nieuwe wegen en
Nieuwe resultaten. Wereldvrede is een toe-
komstperspectief. Wij halen dit naar voren
door in beweging te zijn. Deze visie is een 
gedeelde visie en wordt door velen gevoeld
en uitgedragen.

Het Rolmodellen Bureau bundelt 
krachten samen en zo ontstaat er 
een beweging vanuit samenwerking. 

Via ons platform brengen we vraag
en aanbod bij elkaar op een toe-
gankelijke online vindplek. Door te 
inspireren is er de manifestatie van 
een gedeelde visie.

Door het maken van bewuste keuzes 
vandaag de dag creëren we de toe- 
komst van morgen. Te midden van 
dit creatieproces wordt een online en 
offline transformatie mogelijk en dit
zorgt voor een versnelling in de 
transitie.

Zo transformeren we gezamenlijk 
naareen betere wereld. Een Wereld 
van Vrede.

Platformovereenkomst
Rolmodellen Bureau
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Stuwkracht

Liefde
De bron die ons voedt. 

Onze passie komt voort uit Liefde en uit zich in enthousiasme, 
gedrevenheid en acties waarmee wij ons voortbewegen. 
Liefde is onze optimistische kracht van hoop en onze Bron. 
Het is de drijfveer van wat ons beweegt richting een betere 
wereld. Passie inspireert, is aanstekelijk en zet aan tot beweging. 
Het is de kracht achter de gedrevenheid van rolmodellen. 

De kracht die ons beweegt. 

Dit is de krachtige energie die achter de beweging schuil gaat. 
Deze stuwkracht zorgt voor actie en reactie resultaat. Met de kracht
van toegepaste Kennis, Wijsheid en Liefde zetten we de massa en 
het transformatieproces in beweging. 

Hoi
Ik ben Els

Eenheid
De energie die ons verbindt. 

Wij kijken naar het grotere geheel vanuit de eenheidsgedachte. 
Wij zetten ons in voor elkaar, de dieren en voor Planeet Aarde. 
Krachtig in verbondenheid, naar Heelheid en Eenheid, voor 

E.L.S.
Het Rolmodellen Bureau hanteert 3 kernwaarden. 

Wij noemen dit E.L.S. Het staat voor Eenheid, Liefde en Stuwkracht.
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Hierna volgen de overeenkomsten die van toepassing zijn op het 
gebruik van de website www.rolmodellenbureau.nl. Je sluit een 
rechtstreekse gebruikersovereenkomst met het platform Rolmodellen 
Bureau. In de overeenkomst staat alle informatie met betrekking je 
account, je gegevens en de techniek. Deze overeenkomst wordt 
de "platformovereenkomst" genoemd. Deze platformovereenkomst is 
tevens een intentieverklaring.

Rolmodellen Bureau ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van 
Koophandel onder nummer 67762735;

Op de platformovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in 
Den Haag.
Echter hebben wij de voorkeur deze onderling op te lossen middels 
onze “Herstel Cirkel”.

i

Platformovereenkomst

Definities:

Rolmodellen Bureau: 
de website www.rolmodellenbureau.nl 
en de daarbij behorende diensten.

Platform: 
de website www.rolmodellenbureau.nl 
waar vraag en aanbod bij elkaar komen 
en het fungeert als een online marktplaats.

Platformovereenkomst: 
de overeenkomst waarin overeenkomsten en
condities opgenomen zijn voor het gebruik 
van de website www.rolmodellenbureau.nl.

Hostingprovider: 
een aanbieder van webruimte, webdiensten 
en het onderhoud van bestanden en data 
voor het Rolmodellen Bureau.

Locatie: 
een vestiging / locatie met een aanbod van
een of meerdere ruimtes voor verhuur van 
evenementen/bijeenkomsten. Dit kunnen 
online, hybride, virtual reality en/of fysieke 
locaties en evenementen zijn. 
Locaties onderscheiden zich op het 
platform met hun inzet voor een betere 
wereld en hebben hiermee een voorbeeld-
functie voor de wereld.

Event organizer: 
een persoon, bedrijf of organisatie die een 
of meerdere evenementen organiseert en 
hiervoor op zoek is naar een rolmodel/ 
spreker en/of locatie. Dit kunnen online, 
hybride, virtual reality en/of fysieke evene-
menten zijn. 

Gebruiker: 
een (contact)persoon van de klantendoel-
groep; rolmodel, locatie en/of event 
organizer.

Rolmodel: 
een persoon die zich inzet voor een betere 
wereld en zich bezighoudt met (sociaal) 
maatschappelijke thema’s die direct of in-
direct betrekking hebben op en bijdrage aan
onze visie en missie. Het rolmodel is hierin

 
pionier, visionair, (ervarings)deskundige, 
expert of artiest in, of iets in het verlengde 
Hiervan. Het rolmodel is bereidt zijn/ haar 
kennis, kunde, ervaringen en/of wijsheid te 
delen en/of in te zetten middels een publieke-  
lijke presentatie of publieklijk spreken in een 
aangeboden dienst. Zij doen dit vanuit de
eigen beweegreden en/of names een organi- 
satie of een werkgever. Het rolmodel kan op  
het platform ook wel aangeduid worden als 
‘spreker’, ‘inspirerende spreken’, ‘moderator’
of de definitie van een andere dienst. 
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Deze platformovereenkomst wordt opgesteld door Rolmodellen 
Bureau, gevestigd aan Genemuidenstraat, 2545 PR te Den Haag, 
Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 67762735. 

Indien u het Platform gebruikt, sluit u een overeenkomst met 
Rolmodellen Bureau (de "Platformovereenkomst") als "Gebruiker".
Rolmodellen Bureau behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te 
brengen in deze Platformovereenkomst. Wanneer u gebruik maakt 
van het platform, gaat u akkoord met alle wijzigingen in de platform-
overeenkomst, diensten en tarieven. 

Wanneer u gebruikt maakt van het platform, gaat u ook akkoord met 
de visie en kernwaarden van Rolmodellen Bureau, zoals hierboven 
weergegeven. 
 

Contractduur, abonnement en kosten

Platformdienst:
 
Rolmodellen Bureau biedt via haar online digitale platform 
(het "platform") een dienst aan waarmee u een account kunt aan-
maken en beheren als gebruiker en waarmee u, afhankelijk van het 
type account, proactief kunt reageren op andere aangeboden 
diensten of vacature van andere gebruikers (de "platformdiensten").

Aanmelding: 
Om gebruik te maken van de platformdienst meldt u 
zich aan met een e-mailadres en indien van toepassing een geldig 
Kamer van Koophandel nummer. Alle persoonsgegevens moeten 
naar waarheid worden ingevuld. Je kunt meerdere accounts 
aanmaken per gebruiker zodat meerdere vestigingslocaties, personen, 
sprekers, afdelingen en evenementen gepromoot kunnen worden op 
het platform.
 

€

De platformovereenkomst gaat in op de dag dat het account is 
aangemaakt, en betaald (in het geval van een betaald account).
Deze overeenkomst is voor minimaal een maand afgesloten, je krijgt 
elke maand een automatisch incasso van het abonnementsgeld. 

Door akkoord te gaan met deze platformovereenkomst neem je als 
gebruiker een maand- of jaarabonnement voor het gebruik van ons 
platform.

                       Toepasselijkheid

€



Prijsindexering
 
De prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment 
gehanteerde prijspeil. De prijzen worden op het 
platform vermeld. Het Rolmodellen Bureau heeft 
het recht de prijzen jaarlijks per 1 januari aan te 
passen. 

Aangepaste prijzen en tarieven zoals aanbied-
ingen/acties en/of prijsaanpassingen worden 
zo spoedig mogelijk medegedeeld.

Privacy
 
Rolmodellen Bureau beschermt je persoonsge-
gevens in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Rolmodellen Bureau verwerkt de verstrekte per- 
soonsgegevens uitsluitend om het gebruik van 
de platformdienst mogelijk te maken en hierover
 met jou te kunnen communiceren. Zie voor meer 
informatie het privacy policy en disclaimer op 
onze website.

Door akkoord te gaan met deze platformovereenkomst stem je in dat wij gebruik maken van 
hostingproviders die onze diensten mogelijk maken. Onze hostingproviders zijn 1) “Hubspot”, 2) 
“Wordpress”, 3) en “Mollie B.V.” 
Onze nieuwsbrieven ontwerpen en versturen wij via Hubspot en Wordpress. Hierin verwerken wij 
persoonsgegevens. Via deze diensten is het voor ons mogelijk jouw interesse en gebruik op het p
latform te monitoren. Dan zijn wij jou ook weer beter van dienst. 
Wij maken gebruik van de betaaldiensten Mollie B.V. Via Mollie B.V. beheren wij de abonnementen, 
automatische afschrijvingen (incasso’s), facturatie, eventuele administratie en incassobureau 
kosten. 
.

Als gebruiker geef je toestemming voor het automatische incasso van de maandelijkse 
afschrijving, de toestemming geef je automatisch bij de eerste online betaling voor het 
aanmaken van een account.

Afhankelijk van de vorm van het type abonnement, maand- of jaarabonnement, is het 
contract maandelijks of jaarlijks opzegbaar.

Up- en downgraden van het abonnement kan ten allen tijde.
De diensten die binnen jouw abonnement vallen vindt je terug op onze website en in 
de bevestigingsmail.

Je kunt je abonnement opzeggen door je account te verwijderen via het eigen account /
dashboard op het platform, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 
één maand;

Pauzeren en hervatten van het abonnement kan te allen tijde;

Het Rolmodellen Bureau behoudt het recht om de diensten binnen abonnementen aan
 te passen of te verwijderen.
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Hieronder een vermelding van contactgegevens van Hubspot, Wordpress en Mollie B.V. 
 
   
HubSpot
www.hubspot.com
Hubpsot Ireland Ltd, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Co. 
Dublin, Ireland, VAT: IE9849471F

https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Aansprakelijkheid

Rolmodellen Bureau is niet aansprakelijk voor enige schade die u kunt lijden als gevolg van het 
gebruik van de Platformdienst of het Platform, zoals verliezen die de ‘gebruiker’ zou kunnen lijden, 
bijvoorbeeld (maar niet limitatief bedoeld) naar aanleiding van een wijziging van een evenement. 

Op Rolmodellen Bureau rust een inspanningsverplichting op basis waarvan zij zo veel mogelijk 
maatregelen neemt om te zorgen voor een veilig en goed werkend platform. Zij kan niet instaan 
voor de juistheid van de platformdienst of de inhoud van het platform. 
Rolmodellen Bureau is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden (zoals 
een onjuiste evenement omschrijving) wat betreft de platformdienst of het platform.
Het Rolmodellen Bureau heeft het recht het gebruik van het platform zonder kennisgeving vooraf, 
(tijdelijk) te schorsen of te beperken of de platformdienst zonder opgaaf van redenen te beëindi-
gen zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding tegenover Rolmodellen Bureau.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en zelf juridisch aansprakelijk voor hun diensten en de inrichting 
hiervan.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het opvolgen en afhandelen van een opdrachtaanvraag.

Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid en zijn zelf aansprakelijk voor wat er gedaan en 
gezegd wordt tijdens de uitvoering van de opdracht. Zij nemen hier de nodige voorzorgsmaat-
regelen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, voor op.

Het Rolmodellen Bureau is niet aansprakelijk voor de schade die een gebruiker aanricht in de 
aanloop naar een evenement en/of op een evenement.

Het Rolmodellen Bureau is niet aansprakelijk voor annulering van een evenement en/of boeking 
van een rolmodel/locatie. 

Wordpress
www.wordpress.com
https://automattic.com/privacy/
Wordpress Ireland, Automattic Inc., Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd

Mollie B.V. 
https://www.mollie.com/nl
https://www.mollie.com/nl/privacy

Mollie B.V. , Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland

Door in te stemmen met de platformovereenkomst stem je er ook mee in gebonden te zijn aan de 
dienstverlening van HubSpot, Wordpress en Mollie B.V aan Rolmodellen Bureau ten behoeve van 
het platform en de voorwaarden waaronder zij deze diensten aan Rolmodellen Bureau leveren, en 
tevens met de verwerkingsovereenkomsten, privacyverklaringen en de daarin opgenomen con-
dities. Deze zijn te vinden op de website van de hostingproviders. 
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Overmacht  

IIn aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van het Rolmodellen 
Bureau in de nakoming van enige verplichting jegens klant niet aan het Rolmodellen Bureau kan 
worden toegerekend in geval van een van de wil van het Rolmodellen Bureau onafhankelijke om-
standigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk 
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van het 
Rolmodellen Bureau kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wan-
prestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, 
slechte weersomstandigheden en/of werkonderbrekingen. 

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan het Rolmodellen Bureau 
niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort 
zolang het Rolmodellen Bureau niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin 
bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben het Rolmodellen Bureau en klant het
 recht de platformovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Het Rolmodellen Bureau is in het geval als bedoeld in het tweede deel van dit artikel niet gehouden
 tot vergoeding van enige schade, ook niet als het Rolmodellen Bureau als gevolg van de over-
machttoestand enig voordeel geniet. 

  

Het Rolmodellen Bureau biedt geen resultaatgarantie, wel hebben wij een inspanningsverplichting 
om de beloofde diensten waar te maken; inzet van online marketing, productie content marketing 
en een werkend platform. 

Rolmodellen Bureau behoudt het recht om klanten die schade fysieke, emotionele en/of intellect-
ueel, aanrichten bij andere gebruikers en/of racistische en discriminerende opmerking doen (ook 
buiten het platform om) van het platform te (tijdelijk) verwijderen en/of contract te beëindigen.
Ook slechts bij vermoeden hiervan en wanneer deze moeilijk aantoonbaar zijn of onder twijfel-
achtig zijn. Hieronder vallen ook uitspraken en/of daden die tegenstrijdig zijn met onze visie, missie 
en/of kernwaarden.  
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je aansluit bij onze visie, missie en kernwaarden.

je geen toegang zult verschaffen tot besloten/beschermde delen van het platform.

geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties
van welke aard en voor welk doel dan ook zult doorsturen.

de kwetsbaarheid van het platform of enig ander verbonden systeem of netwerk niet zult onder-
zoeken, scannen of testen, en niet in strijd met enige beveiliging of authenticatie* zult handelen; en

geen gebruik zult maken van scripts, (gedeeltelijk) geautomatiseerde programma's of andere 
methoden om met voorrang te kopen.

Als voorwaarde voor het gebruik van de Platformdienst stem je ermee in geen 
informatie, gegevens of inhoud via het Platform aan te bieden die mogelijk 
inbreuk maakt op wet- of regelgeving of in strijd is met de visie en kernwaarden
van Rolmodellen Bureau.

Je stemt ermee in dat je:

Misbruik
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Universele en natuurkundige principes, waarheden en wetten.

Naast door de mens ontworpen wetten, positieve wetten, en rechten, het materieel recht zoals we 
die kennen in de Nederlandse juridische wetboeken gelden er universele en natuurkundige princi-
pes, waarheden en wetten. Deze universele en natuurkundige principes, waarheden en wetten zijn 
altijd en overal geldig en toepasbaar. Dit noem je ook wel natuurwet, natuurrecht en in het verleng-
de daarvan het gewoonterecht. 
Omdat de mens ontworpen wetten aanpasbaar zijn stellen wij de universele en natuurkundige prin-
cipes, waarheden en wetten boven de mens ontworpen wetten (positieve wetten en materieel 
recht), ook of juist wanneer we er bij juridische geschillen er samen niet uitkomen. Ook het mens zijn 
stellen wij bij geschillen en/of conflicten voor op (rechts)personen.

Wij voorkomen graag juridische geschillen en conflicten. Wij gaan graag vooraf het gesprek aan 
wanneer jij of wij ergens tegenaan lopen. Het Rolmodellen Bureau werkt in Tribes en cirkels. 
Wij kennen een Cirkel der Wijzen en een Herstel Cirkel waar deze geschillen eventueel besproken 
kunnen worden met de intentie deze gezamenlijk op te lossen. 
Rolmodellen Bureau neemt graag kennis van eventuele opmerkingen/klachten over het Platform of 
de Platformdienst. Stuur je opmerking/klacht naar hallo@rolmodellenbureau.nl. 
Je kunt dit e-mailadres ook gebruiken voor al je positieve ervaringen, reacties en feedback. Wij 
luisteren graag naar je en naar jouw ervaringen om hier lering uit te trekken en om ons verder te 
ontwikkelen.

Bedankt voor je aanmelding. 

Klachtenprocedure

Op deze Platformovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden aan 
het Nederlandse recht getoetst bij de bevoegde rechtbank te Den Haag, Nederland. 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

