Gebruiksvoorwaarden
Artikel 1: Algemeen
1.1. De website www.checkhub.io en zijn subdomeinen (hierna het "Platform") worden
beheerd door en zijn eigendom van CheckHub Sprl, gevestigd op Parvis Sainte-Gudule 5,
1000 Brussel, een bedrijf opgenomen in het Belgisch handels- en bedrijfsregister onder
nummer 0643.862.739 (hierna "CheckHub").
1.2. In geval van vragen, klachten en / of opmerkingen met betrekking tot het Platform, kunt
u zich altijd wenden tot CheckHub per e-mail via het volgende e-mailadres:
hello@checkhub.io.
1.3. CHECKHUB behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde,
zonder voorafgaande waarschuwing, te wijzigen om te voldoen aan de (veranderende)
wettelijke verplichtingen of om de dienstverlening voor u te verbeteren. Elke aangepaste
versie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste
publicatiedatum op de Platform. We adviseren u om het platform regelmatig te raadplegen.
1.4. Het gebruik van het Platform impliceert dat de "Gebruiker" van het Platform
(gezamenlijk verwijzend naar de Recruiters en Kandidaten zoals hierna gedefinieerd) volledig
en onherroepelijk in stemt met de voorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van het
Platform in deze Gebruiksvoorwaarden, evenals elk ander juridisch document dat wordt
vermeld op dit Platform.
Artikel 2: Beschrijving van het platform
2.1. Het Platform beoogt het recruteringsproces van individuen te vergemakkelijken. Het
biedt de recruterende entiteiten (dat wil zeggen werknemers of wervingsbureaus) (hierna de
"Recruiters"), in het kader van een wervingsproces, diensten aan zoals: de mogelijkheid om
relevante documenten met betrekking tot de aangeworven persoon te verzamelen (hierna
de "Kandidaat"), om de juistheid van de daarin vervatte informatie te verifiëren, om deze
documenten op te slaan, om rapporten aan de Recruiters te verstrekken, ...
2.2. Elke Recruiter heeft een eigen gebruikersdeel waarmee hij profielen voor zijn
kandidaten kan maken. Vervolgens stuurt de Recruiter de gegevens van de Kandidaat naar
CHECKHUB, die contact zal opnemen met de betreffende Kandidaat via mail en berichten.
Deze laatste ontvangt van CHECKHUB zijn persoonlijke inloggegevens om toegang te krijgen
tot het Platform en de documenten te uploaden die CHECKHUB opvraagt namens de
Recruiter. Afhankelijk van het type positie waarvoor de kandidaat door de Recruiter is
geselecteerd, kunnen de documenten bijvoorbeeld zijn: kopie van de identiteitskaart,
rijbewijs, diploma's, bankpassen, werkvergunningen, ... Gezien de gevoeligheid van bepaalde
documenten, zal aanvullende informatie met betrekking tot het beoogde gebruik aan de
Gegadigde worden verstrekt en aanvullende (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik
hiervan worden gevraagd indien wettelijk vereist.
2.3. De Kandidaat moet de documenten kunnen uploaden via zijn pc, tablet of smartphone.

2.4. De Recruiter heeft via zijn speciale gebruikersdeel toegang tot alle informatie en
documenten die geüpload zijn door zijn Kandidaten. De Recruiter kan de documenten
filteren en bekijken op documenttype of op klant (in het geval dat de Recruiter een
wervingsbureau is). Afhankelijk van de status, wordt het proces van de
documentverzameling gemarkeerd als: "TE DOEN", "IN BEHANDELING" of "GEDAAN".
2.5. De kandidaat heeft alleen toegang tot de informatie en documenten die hij op het
platform heeft geüpload om zo te zorgen voor de strikte vertrouwelijkheid van de informatie
en documenten die hij het op het Platform heeft verstrekt.
2.6. De Kandidaat begrijpt dat de nauwkeurigheid van de informatie en documenten
geüpload op de Platform van het grootste belang is. Daarom verklaart en garandeert de
kandidaat dat de informatie en documenten op het platform juist en volledig zijn.
2.7. CHECKHUB doet al het mogelijke om de geldigheid van de documenten die naar het
Platform zijn geüpload te controleren en te bevestigen met behulp van technologieën zoals
Optical Character Recognition (OCR) en Document Layout Analysis.
2.8. De Kandidaat aanvaardt het ontvangen van herinneringen van CHECKHUB per SMS, email en per telefoon met het oog op het verzamelen van alle door de Recruiter gevraagde
documenten. Alle communicatiekanalen zijn gratis voor de kandidaten.
Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
3.1. Alle componenten van het platform (inclusief maar niet beperkt tot de gebruikte
software, broncodes, lay-out, tekst, logo's, foto's, tekeningen, afbeeldingen, geluid,
databases, namen, handelsmerken en domeinnamen) zijn werken beschermd door
auteursrecht en / of andere intellectuele eigendomsrechten inclusief handelsmerken.
3.2. Alle relevante eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (copyright,
handelsmerken, databaserechten, ontwerprechten, enz.) behoren tot CHECKHUB of zijn
opgenomen op het Platform met toestemming van de eigenaar van de relevante rechten.
3.3. CHECKHUB verleent hierbij de Gebruikers een niet-exclusieve, herroepbare, nietoverdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om het Platform te gebruiken voor hun
gebruik in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gedurende de looptijd van het
Recruiter's abonnement. CHECKHUB behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen,
in te trekken of te beëindigen via het Platform, op elk moment en om welke reden dan ook.
Bij dergelijke intrekking of beëindiging worden de rechten en licenties verleend
aan de Recruiters en Kandidaten beëindigd en zij zijn verplicht om het gebruik van het
Platform te staken.
3.4. Geen enkel onderdeel van het platform zelf, noch de gegevens en informatie die op het
platform worden verstrekt mogen worden opgeslagen (anders dan vereist om het Platform
te gebruiken), of gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, gedistribueerd,

verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enigerlei wijze gebruikt zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van CHECKHUB.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. CHECKHUB zorgt ervoor dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is, maar kan de
informatie niet de volledige nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie
op het Platform garanderen en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Dit is van
toepassing op de informatie die door CHECKHUB op het Platform is geplaatst, evenals op de
informatie van andere partijen. 'Informatie' betekent alles wat op het platform te vinden is,
inclusief tekst, afbeeldingen, data, etc.
4.2. CHECKHUB is niet aansprakelijk voor enige beslissing of actie die door de Gebruikers zou
worden ondernomen op basis van informatie verstrekt op het Platform, noch is het
verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen van de Gebruikers op basis van de
informatie op het platform.
4.3. CHECKHUB is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou kunnen worden
veroorzaakt door onnauwkeurigheid, incompleetheid, ontoereikendheid, vergeetachtigheid
of verwaarlozing bij het verstrekken, samenstellen, tekenen, schrijven en interpreteren van
de informatie op het platform.
4.4. CHECKHUB is niet aansprakelijk voor enige permanente of tijdelijke schade of gebreken
aan de computerapparatuur of gegevens van de gebruiker tijdens of na het gebruik van het
platform. CHECKHUB kan met name niet aansprakelijk worden gehouden voor de mogelijke
overdracht van virussen, Trojaanse paarden en dergelijke via het Platform.
4.5. CHECKHUB is niet aansprakelijk voor links naar websites, platforms of applicaties die
door anderen worden beheerd, of voor de schade veroorzaakt tijdens een bezoek aan
dergelijke websites, platforms of applicaties. CHECKHUB heeft geen controle via dergelijke
websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die erop wordt
weergegeven.
4.6. CHECKHUB is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming die voortvloeit uit (i)
wijzigingen in het besturingssysteem, wijzigingen of updates toegepast door de gebruikers;
(ii) het gebruik of de combinatie van het Platform met andere software of hardware
niet ondersteund door CHECKHUB; (iii) gevolgen met oorzaken buiten het Platform, zoals
problemen met de hardware, netwerk of andere infrastructuur waarmee het platform wordt
gebruikt; (iv) ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de Platform; of (v) elke wijziging van
het Platform door iemand anders dan CHECKHUB.
4.7. Voor de realisatie van het Platform gebruikt CHECKHUB, in de redelijkerwijs grootste
mate, de meest moderne beschikbare technieken. CHECKHUB kan echter niet
verantwoordelijk worden gehouden voor een (tijdelijke) fout of eventuele storingen of
onderhoudswerkzaamheden op - of van - het Platform. CHECKHUB kan daarom geen enkele
verantwoordelijkheid accepteren voor de onbereikbaarheid van het Platform, of problemen
of onvermogen om te downloaden of toegang te krijgen tot de inhoud of een andere

communicatiesysteemstoring die ertoe kan leiden dat het platform niet beschikbaar is.
CHECKHUB is ook niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud voor het
Platform.
4.8. Voor zover wettelijk is toegestaan, is de totale cumulatieve aansprakelijkheid van
CHECKHUB in elk geval beperkt tot de abonnementskosten die CHECKHUB van de Recruiter
ontving gedurende de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan de schadelijke handeling
vermoedelijk te wijten aan CHECKHUB.
Artikel 5: Privacy
5.1. Gezien de evolutie van de privacywetgeving, behoudt CHECKHUB zich het recht voor om
haar Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Daarom adviseert CHECKHUB de Gebruikers
om op regelmatige basis te verifiëren op het Platform of er wijzigingen zijn aangebracht in
het Privacybeleid.
5.2. Bij de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Kandidaat met het oog op de
dienstverlening op de Platform, fungeert CHECKHUB als een verwerker terwijl de Recruiter
de controller blijft.
Artikel 6: Ontheffing
Het niet-naleven door CHECKHUB van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of het
niet ondernemen van enige actie met betrekking tot een Gebruiker van het Platform in het
geval van een mogelijke schending van enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd
als afstand van claim of recht met betrekking tot enige bepaling in het kader van een
mogelijke toekomstige inbreuk door een Gebruiker.
Artikel 7: Scheidbaarheid
Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig
of niet-afdwingbaar moet worden geacht onder toepasselijk recht maakt die bepaling geen
deel meer uit van deze gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindend karakter
van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
Artikel 8: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
8.1. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door - en geïnterpreteerd in
overeenstemming met - de Belgische wetgeving.
8.2. De bevoegde rechtbanken voor geschillen met betrekking tot deze
gebruiksvoorwaarden zijn de rechtbanken van Brussel, Franstalig sectie, tenzij anders
voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.

