
   
 

Peoplez biedt de Check It service aan onder eigen naam, maar via een dienst van XpertHR, een 
onderdeel van Reed Business (RB). Alle documenten en teksten op Check It zijn afkomstig van RB en 
om die reden zijn de Voorwaarden van RB hierop van toepassing. Datzelfde geldt voor de 
Privacy/Cookie statement van RB. 

Voorwaarden Internetdiensten en websites (NL) 

© 2007 Reed Business bv, Doetinchem 
RELX Group en het RE symbool zijn handelsmerken van RELX Intellectual Properties SA en worden 
onder licentie gebruikt. 

De internetdiensten en websites van Reed Business bv (hierna ook aangeduid met “RB” of “wij”) 
worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de internetdiensten en 
websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te 
accepteren. 

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van RB berusten bij RB, voorzover 
deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de 
internetdiensten en websites van RB. 

RB behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor. 

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van RB bv en haar 
toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en websites van RB, zowel in haar geheel als 
gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende 
informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product 
is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan RB c.q. haar toeleveranciers. 

Gebruiker mag de inhoud van de internetdiensten en websites van RB slechts voor eigen gebruik 
raadplegen en gebruiken. 

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van RB 
op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan 
ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere 
beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken. 

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van RB en de totstandkoming 
daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. RB noch haar toeleveranciers 
kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de 
internetdiensten en websites van RB is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste 
roekeloosheid van RB c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als 
gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de 
internetdiensten en websites van RB aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die 
door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat 
heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel 
belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. RB is niet 
aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de 
internetdiensten en websites van RB voor gebruiker. 



   
 
RB hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten met RB. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van 
deze link te maken. 

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van RB zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u: 

• in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; 
• alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en 
• de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven. 

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen: 

• gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze 
klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden; 

• het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u 
het emailadres via de internetdiensten en websites van RB heeft verkregen; 

• het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het 
gebruik van de internetdiensten en websites van RB; 

• het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen; 
• het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, 

discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, 
misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische 
beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van 
anderen; en 

• het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten. 

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van RB zendt, wordt dat 
geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, 
eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die 
materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te 
vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te 
publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel 
toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en 
bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle 
vorderingen van derden in dit verband. 

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacystatement van toepassing. 

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de 
gebruikers van de internetdiensten en websites van RB. Indien u meent dat er inbreuk wordt 
gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie: 

• uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop 

volgens u inbreuk is gemaakt; 
• een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is 

aangetroffen; 
• een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is 

gegeven voor het betwiste gebruik; 

http://cjp-rbi-reedbusiness.s3-eu-west-1.amazonaws.com/content/uploads/2017/03/Alg_voorw__RB_6_juli_2016.pdf


   
 

• een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op 
te treden; 

• uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs. 

U kunt de informatie zenden aan: 

Reed Business bv 
Afdeling Juridische Zaken 
Postbus 4 
7000 BA Doetinchem 

Algemene voorwaarden 
Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Per 6 juli 2016 zijn de algemene 
voorwaarden vernieuwd. 

De nieuwe algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen. U opent dan een PDF-bestand. Om PDF-
bestanden te kunnen lezen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Desgewenst kunt u de 
Algemene voorwaarden vanuit Adobe Acrobat Reader opslaan en afdrukken. 

Open PDF Algemene Voorwaarden RB 6 juli 2016 
Open PDF General Conditions Reed Business 6 July 2016 

Applicatievoorwaarden 
Onze voorwaarden die gelden voor applicaties, zoals databanken, online kennisbanken en tools, kunt 
u via deze link openen. U opent dan een PDF-bestand. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, dient u te 
beschikken over Adobe Acrobat Reader. Desgewenst kunt u de Inkoop Voorwaarden vanuit Adobe 
Acrobat Reader opslaan en afdrukken. 

Open PDF Applicatievoorwaarden 6 juli 2016 
Open PDF Conditions for Applications Reed Business 6 July 2016 

Algemene inkoopvoorwaarden 
Onze Inkoop Voorwaarden kunt u via deze link openen. U opent dan een PDF-bestand. Om PDF-
bestanden te kunnen lezen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Desgewenst kunt u de 
Inkoop Voorwaarden vanuit Adobe Acrobat Reader opslaan en afdrukken. 

Open PDF Algemene inkoopvoorwaarden Reed Business mei 2007 
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Privacy/Cookie statement (NL) 

Gebruik van persoonlijke gegevens door Reed Business bv 
Reed Business bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar 
klanten, de bezoekers van haar websites en de gebruikers van mobiele applicaties van essentieel 
belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten, bezoekers en gebruikers worden 
dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Reed Business bv houdt 
zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving 
stellen. 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Reed Business bv, Radarweg 29, 1043 XN 
Amsterdam. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen 
van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. 

Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening legt Reed Business bv persoonsgegevens vast. Dit is het geval 
wanneer u een abonnement neemt op een uitgave, een congres bezoekt of een opleiding volgt, een 
online product of dienst afneemt, gebruik maakt van onze social sites of mobiele applicaties, een 
online klantenaccount heeft, uw interesses opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar 
maakt, of anderszins contact heeft met Reed Business bv. 

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, inloggegevens, gegevens over 
betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. 

Reed Business bv gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende 
overeenkomst, in het kader van het aanbieden van een bepaalde online product of dienst, social site 
of mobiele applicatie, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten 
van (nieuwe) producten en diensten van Reed Business bv, van haar groepsmaatschappijen of van 
bepaalde zorgvuldig geselecteerde (categorieën van) derden op de hoogte te houden (online of per 
post). Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld 
voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen (online of per post). Als u hier geen prijs meer 
opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 

Uw e-mailadres 
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het registeren voor één van onze online 
producten, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en 
interessante gelijksoortige producten en diensten van Reed Business bv. Als u hier geen prijs meer op 
stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het 
incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties 
van en door Reed Business bv of andere bepaalde (categorieën van) bedrijven. Deze (categorieën 
van) bedrijven worden door Reed Business bv zorgvuldig geselecteerd en u wordt geïnformeerd over 
de (categorieën van) bedrijven waarover u relevante informatie kunt verwachten. 

Klikgedrag en IP-adres: geaggregeerde analyse en rapportages 
Op de websites van Reed Business bv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel 
hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden 
gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Reed Business bv haar 
dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Reed Business bv ook 



   
 
gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw 
computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien 
welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van (geaggregeerde) analyses 
en rapportages. 

Gepersonaliseerde (e-mail)berichten en aanbiedingen 
Om een klantprofiel op te stellen, kan Reed Business B.V. gegevens over uw klikgedrag op individueel 
niveau verwerken en combineren met uw contactgegevens, gegevens over bestelde producten, 
functiegegevens en/of de door uw opgegeven interesses. Op basis van uw klantprofiel kan Reed 
Business bv de inhoud van commerciële (e-mail)berichten waaronder nieuwsbrieven afstemmen op 
uw voorkeuren of specifiek op uw interesses afgestemde aanbiedingen doen voor producten of 
diensten van Reed Business bv en/of derden in de vorm van advertenties op de websites, mobiele 
applicaties en bijvoorbeeld nieuwsbrieven. 

Reed Business bv houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw 
voorkeuren. Reed Business geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan 
bijvoorbeeld op uw eigen profielpagina onder uw account. Indien u geen prijs stelt op informatie 
over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) of als u niet (langer) wil dat uw 
klantprofiel wordt opgesteld – door gegevens over uw individueel klikgedrag te verwerken en te 
combineren met uw klantgegevens- op basis waarvan u gepersonaliseerde nieuwsbrieven en 
advertenties kunt ontvangen, kunt u dit per e-mail melden bij adresregistratie@reedbusiness.nl of 
schriftelijk bij Reed Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem. Houdt er 
rekening met dat uw laatst aangegeven voorkeuren leidend zijn voor Reed Business bv en dat het 
verwerken van uw voorkeuren enige tijd kan nemen. 

Inzage en correctie van uw gegevens 
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Reed Business bv over u heeft. Als de 
informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of 
correctie van uw gegevens kunt u richten aan Reed Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 
7000 AV Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de 
manier waarop Reed Business bv met uw gegevens omgaat. 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: mei 2016 

Gebruik van Cookies door Reed Business bv 
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De 
website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om 
deze cookies op uw computer op te slaan. Reed Business bv gebruikt cookies op haar websites. HIER 
kunt u zien welke van onze websites cookies gebruiken met een uitleg over de gebruikte cookies per 
website. Elk van onze websites gebruikt cookies met een uitleg over de gebruikte cookies per 
website. 

Waarom cookies? 
Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van 
cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden 
daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op 
een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast 
houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij 
cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder 
maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders 

http://privacy.reedbusiness.nl/overzicht


   
 
iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. 
Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies 
zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses. 

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat 
gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van 
jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites 
opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. 

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het 
gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op. 

“Gisteren was ik op zoek naar een leuke stedentrip. Vandaag zag ik op een nieuwssite een aanbieding 
voor een weekend Parijs. Kortom, de advertentie wordt aangepast aan mijn interesses van dit 
moment” 

“Handig dat ik niet steeds opnieuw hoef in te loggen als ik mijn favoriete webshop bezoek. 
Met behulp van cookies onthoudt de website mijn gebruikersnaam en wachtwoord.“ 

Reed Business bv, social sites en andere websites. 
Op de sites van Reed Business bv treft u hyperlinks aan naar andere websites. Op de sociale sites van 
Reed Business bv, wordt u de mogelijkheid aangeboden om u te registreren, aan te melden en om in 
te loggen via een sociale netwerk (onder andere Facebook, Twitter, Google en Linkedin). Reed 
Business bv kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die 
derde partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement en maak gebruik van de privacy 
instellingen die van toepassing zijn op de site die u bezoekt of gebruikt. 

Wijzigingen 
Reed Business bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy/Cookie 
Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy/Cookie Statement voor het privacybeleid van Reed 
Business bv. 


