
Algemene Voorwaarden voor Zelfstandig Pedagogisch Medewerkers en 
Opdrachtgevers aangesloten bij Tadaah 

Tadaah B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 73008656. Het correspondentieadres van Tadaah BV is Postbus 15545, 1001 NA  
Amsterdam. 

Definitiebepalingen 

• Opdracht: De overeenkomst tot dienstverlening (in de zin van artikel 7:400 e.v. BW) welke via het 
platform van Tadaah BV tot stand komt maar uitdrukkelijk van toepassing is tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. 

• Opdrachtgever: Kinderdagverblijven, buitenschoolse-opvang- en naschoolse-opvang organisaties 
die gebruik maken van Tadaah BV om zelfstandig pedagogisch medewerkers te vinden. 

• Opdrachtnemer: Zelfstandig Pedagogisch Medewerkers, welke ingeschreven staat bij de Kamer 
van Koophandel en in bezit is van de vereiste diploma’s dan wel bevoegdheden alsmede een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

• Bemiddelingsvergoeding: De onkostenvergoeding die Tadaah BV ontvangt van de 
opdrachtgever voor het tot stand brengen van een bemiddeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 

• Account: De persoonlijke pagina op het digitale platform van Tadaah BV waar opdrachtnemer kan 
aangeven waar en wanneer hij/zij beschikbaar is en tegen welk tarief en eventuele aanvullende 
voorwaarden. Ofwel waar opdrachtgever inzicht heeft in haar kosten en opdrachten. 

In aanmerking nemend: 

1. www.tadaah.nl is een platform dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in contact 
brengt. Een overeenkomst tot dienstverlening komt uitdrukkelijk onderling tot stand tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Tadaah BV ontvangt hiervoor een vergoeding. 

2. Tadaah BV is uitdrukkelijk niet betrokken bij het tot stand komen van de opdracht tot 
dienstverlening. Op het platform is echter wel een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst 
beschikbaar welke opdrachtgever en opdrachtnemer zouden kunnen gebruiken. Het staat 
opdrachtgever en opdrachtnemer echter vrij hiervan af te wijken. 

3. Aan de werking van het platform www.tadaah.nl zijn de algemene voorwaarden verbonden. 
4. Partijen verklaring expliciet geen arbeidsovereenkomst (als bedoeld in artikel 7:610 BW) 

overeen te komen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of Tadaah BV. 
5. De cao kinderopvang wordt door zowel opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk niet van 

toepassing verklaart. 
6. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is er uitdrukkelijk geen sprake van een 

gezagsverhouding vergelijkbaar met een gezagsverhouding als gevolg van een arbeidsrelatie 
op basis van een arbeidsovereenkomst. 

7. Het tarief waartegen de opdracht wordt uitgevoerd wordt in overleg tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer vastgesteld. Tadaah BV is hierbij op geen enkele wijze betrokken. Het staat 
partijen vrij de coaches (freelancers) om advies te vragen op het gebied van tarifering. 

1. ALGEMEEN 

1.1. Diensten 

Tadaah BV levert: 



1. Een online platform waar opdrachtnemers zich beschikbaar kunnen stellen voor 
opdrachtgevers. 

2. Ondersteuning voor opdrachtnemers en opdrachtgevers door freelancers welke zijn 
aangesloten bij Tadaah BV. 

3. Facturatie voor freelancers. 
4. Een online account voor opdrachtnemer waar alle vereiste documenten staan en beschikbaar 

zijn voor freelancers. 

1.2. Gebruik 

Tadaah BV verleent opdrachtgevers en opdrachtnemers met deze algemene voorwaarden het gebruik 
van haar platform. Tadaah BV staat gebruikers toe een persoonlijk account aan te maken. 

1.3. Inhoud 

Tadaah BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst op het platform of op haar website. 
Tadaah BV neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie te 
vergroten en is gerechtigd tot het doen van aanpassingen aan deze inhoud. 

1.4. Zelfstandigheid 

a. Opdrachtnemer verklaart dat hij/zij uitsluitend gebruik maakt van www.tadaah.nl om een 
eigen onderneming te drijven en dat hij/zij aan de zelfstandigheidscriteria voor ondernemers voldoet.  

b. Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat Tadaah BV in geen enkel geval de 
zelfstandigheid van opdrachtnemer garandeert. 

c. www.tadaah.nl maakt het aantal gewerkte uren per opdrachtgever inzichtelijk voor 
opdrachtnemer. Tadaah BV is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze opgave. 

d. Opdrachtnemer kan jaarlijks een maximum van 660 uren werken per opdrachtgever, waardoor 
opdrachtnemer in ieder geval aan het minimum van 3 opdrachtgevers op jaarbasis  kan voldoen.  

e.  Opdrachtnemer is over de inkomsten die hij/zij genereert via Tadaah zelf verantwoordelijk en 
is zelf aansprakelijk voor het opgeven van deze inkomsten aan de belastingdienst. 

f. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitdrukkelijk geen sprake van een 
gezagsverhouding vergelijkbaar met een arbeidsverhouding op basis van een arbeidsovereenkomst. 

g. De cao kinderopvang wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk niet van 
toepassing verklaart op de werkzaamheden uit de opdracht tot dienstverlening. 

h. De opdracht tot dienstverlening, het tarief en alle verdere aanhorigheden worden uitdrukkelijk 
door opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg vastgesteld. Tadaah BV is hierbij niet 
betrokken. 

 

2. Onkostenvergoeding 

2.1 Onkostenvergoeding 

Voor de bemiddeling via het online platform van Tadaah BV is de opdrachtgever een vergoeding 
verschuldigd van € 1,50 (exclusief BTW) per gewerkt uur. Deze vergoeding bestaat voor een deel uit 
het gebruik van software, facturering en acquisitie, daarnaast is een deel bestemd voor de coaching 
van de bij Tadaah BV aangesloten freelancers. Tadaah BV factureert de genoemde vergoeding 
maandelijks aan opdrachtgever. Voor de betaling van deze factuur staat een termijn van uiterlijk 4 
weken. 

2.2 Facturen 



Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben ten alle tijden inzage in zijn of haar facturen. Tadaah 
publiceert factuuroverzichten in het account van opdrachtgever en opdrachtnemer. 

3. Aansprakelijkheid 

Tadaah is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor: 

1. Het doen van de aangifte van inkomstenbelasting, het doen van aangifte van omzetbelasting 
en het aangaan van verzekeringen door opdrachtnemer. 

2. Schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen 
van deze voorwaarden. 

3. Schade die voortvloeit uit het al dan niet uitvoeren van een opdracht tot dienstverlening. 
4. Betalingen uit hoofde van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer. 
5. Het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer, in welke vorm dan ook. 
6. De informatie die door een opdrachtgever via het platform van Tadaah aan opdrachtnemer is 

verstrekt en vice versa. 
7. De correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele 

eigendomsrechten en privacywetgeving, zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer en 
eventuele andere belanghebbenden. 

8. De juistheid van de door opdrachtnemer en opdrachtgever verstrekte gegevens. Tadaah BV is 
nimmer verantwoordelijk voor de geldigheid van door opdrachtnemer te verstrekken 
documenten (diploma’s, bevoegdheid, VOG, aansprakelijkheidsverzekering, legitimatie). 
Opdrachtgever verzekert zich van de juistheid van deze gegevens voor aanvang van de 
opdracht. 

9. De inhoud en juistheid van de adviezen welke door de coaches (freelancers die zich hebben 
aangesloten bij www.tadaah.nl) aan freelancers worden gegeven. 

4. Beëindiging  

Opdrachtgever, opdrachtnemer en Tadaah hebben te allen tijde het recht de bemiddeling via het 
platform te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder dat de 
ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die voortkomt uit beëindiging. 

5. De opdracht 

Tadaah is geen contractspartij. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan door 
opdrachtnemer en opdrachtgever. Tadaah is derhalve geen partij bij deze overeenkomst. Tadaah is 
nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

7. Nederlands recht  

Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 


