
 

Overeenkomst Tafelgast en Format & Werkafspraken (Zie bijlage 1, blz. 8 ) 

Overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen en uitvoeren van tafelsessies via het 
platform tafelgasten.com als tafelgast. 

 
De ondergetekenden 
 

Tafelgasten.com B.V.  

Adres: Kolk 33 

Plaats: 8266 JN KAMPEN 

Telefoonnummer: 038-8539300 

 

Vertegenwoordigd door Stefan Renkema, directeur, hierna te noemen Tafelgasten.com 

En 

 

Naam Bedrijf:    Conform opgave bij het aanvraagproces  

Voornaam:   Conform opgave bij het aanvraagproces  

Achternaam:   Conform opgave bij het aanvraagproces  

Geboortedatum:   Conform opgave bij het aanvraagproces  

Adres:    Conform opgave bij het aanvraagproces  

Plaats:    Conform opgave bij het aanvraagproces  

Telefoonnummer:   Conform opgave bij het aanvraagproces  

Mobiel telefoonnummer:  Conform opgave bij het aanvraagproces  

E-mailadres:    Conform opgave bij het aanvraagproces  

IBAN nummer:   Conform opgave bij het aanvraagproces  

BTW nummer:    Conform opgave bij het aanvraagproces  

 

hierna te noemen ‘Tafelgast’ 

In aanmerking nemende 

• dat Tafelgast de wens te kennen heeft gegeven zijn/haar Tafelgastise via Tafelgasten.com 
tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden  

• dat Tafelgasten.com een platform is met als doel vraag en aanbod naar hoogwaardige 
expertise bij elkaar te brengen 

• dat Tafelgasten.com en Tafelgast nadrukkelijk beogen geen onderlinge arbeidsrelatie tot 
stand te willen brengen 

• dat Tafelgast en Tafelgasten.com overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden 
waaronder deze bemiddeling plaatsvindt en deze voorwaarden wensen vast te leggen in 
deze overeenkomst; 

 

verklaren in aanvulling op het hierboven bepaalde te zijn overeengekomen als volgt: 



 

 

Artikel 1 | Definities 

Tafelgasten.com 
De organisatie die via haar platform tafelgasten.com vraag en aanbod naar hoogwaardige 
expertise bij elkaar brengt. 

Tafelgast 
Een deskundig persoon met aantoonbare kennis en ervaring op een bepaald terrein en/of 
vakgebied die bereid is om deze tegen een vergoeding te delen met derden. 

Tafelsessie 
Een online sessie van 75 tot 90 minuten waarin de Tafelgast zijn of haar expertise deelt met 
derden tegen een vooraf afgesproken vergoeding. 

Tafelgasten 

Een Tafelgast die een tafelsessie verzorgt via het platform Tafelgasten.com wordt een tafelgast 
genoemd 

Content 
Alle gesproken, tekstuele en audiovisuele materialen die betrekking hebben op een tafelsessie. 

Klant 
Degene die tegen betaling gebruik maakt van een of meerdere tafelsessie(s) 

 

Artikel 2 | Taken en Verantwoordelijkheden Tafelgast 

2.1   Tafelgast biedt zijn expertise via Tafelsessies op tafelgasten.com aan volgens het format en 
conform de werkafspraken die door tafelgasten.com zijn aangereikt en beschreven in 'bijlage 1 - 
werkafspraken' in dit document. 

2.2   Tafelgast aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze \ 

2.3   Binnen het format is Tafelgast vrij om de Tafelsessie naar eigen inzicht in te vullen, met 
uitzondering van de in artikel 2.4 van deze overeenkomst genoemde content. 

2.4   Tafelgast stemt ermee in geen content via of naar de site van Tafelgasten.com te plaatsen, 
uploaden, publiceren, verstrekken of door te geven die: 
inbreuk maakt op de patenten, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, morele rechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy/bescherming van 
persoonsgegevens van derden of deze op misleidende wijze representeert of schendt, of aanzet 
tot gedrag dat in strijd zou zijn met enige toepasselijke wet, regel, statuut, verordening, 
beschikking van een rechterlijke instantie of verordening (gezamenlijk de 'Wetten'), zou leiden tot 
burgerlijke aansprakelijkheid, frauduleus, vals, lasterlijk, misleidend of bedrieglijk is, lasterlijk, 
obsceen, pornografisch, seksueel, vulgair of aanstootgevend is of doorverwijst naar 'adult', 
pornografische of anderszins seksueel georiënteerde diensten, seksueel expliciet materiaal, 
illegale activiteiten, geweld, discriminatie (op basis van ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, 
seksuele voorkeur, leeftijd of anders), fanatisme, racisme, haat, intimidatie of aanvallen op enig 
individu of enige groep (op basis van ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele 
voorkeur, leeftijd of anders) propageert, of gewelddadig of bedreigend is of geweld of 
bedreigingen jegens enige persoon of entiteit propageert 

 



 

2.5   Tafelgast erkent en gaat ermee akkoord dat de Tafelgast zelf verantwoordelijk is voor alle 
Content die de Tafelgast zowel op de site van afelgasten.com als in de Tafelsessie(s) 
beschikbaar stelt via de site van Tafelgasten.com. 

Bijgevolg verklaart en garandeert Tafelgast dat: 

Tafelgast de enige en exclusieve eigenaar is van alle dergelijke Content (exclusief eventuele 
Content gecreëerd of gegenereerd door Tafelgasten.com), en 

het plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of toezenden van de Content of gebruik van de 
Content (of een deel daarvan) zoals uiteengezet in deze Voorwaarden op, door middel van, in 
verband met of door middel van de site van Tafelgasten.com niet in overtreding is met patenten, 
auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, morele rechten van een derde partij of andere 
intellectuele eigendomsrechten schendt, of de rechten van publiciteit of privacy, of van 
toepassing zijnde Wetten schendt of doet laten schenden. 

2.6   Tafelgast zal Tafelgasten.com steeds op de hoogte houden van de voortgang van de 
tafelsessies en tafelgasten.com direct in kennis stellen wanneer de tafelsessies of een 
kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van tafelgasten.com legt Tafelgast 
verantwoording af over de wijze waarop hij de tafelsessies (of een deel daarvan) heeft 
uitgevoerd. 

2.7   Indien Tafelgast op enig moment voorziet dat de verplichtingen uit de tafelsessies niet, niet 
tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Tafelgast de Klant hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen en een correcte communicatie te voeren over een alternatief 
voor de geboekte tafelsessie(s). 

Tafelgast is niet gerechtigd de tafelsessie geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, 
zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van Klant en tafelgasten.com. 

2.8   Tafelgast voert de geboekte tafelsessie geheel zelfstandig uit. Tafelgast verricht de 
overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van 
Tafelgasten. 

 

Artikel 3 | Taken en Verantwoordelijkheden tafelgasten.com 

3.1   Tafelgasten.com voert een screening uit wanneer Tafelgast zich bij het platform aanmeldt. 
Op basis van de uitkomst van deze screening behoudt Tafelgasten.com zich het recht voor om 
Tafelgast toegang tot het platform Tafelgasten.com, te weigeren. 

3.2   Tafelgasten.com zorgt voor een goed werkend platform van hoge kwaliteit zowel op het 
gebied van hardware als software met als doel het aantal storingen tot een minimum te 
beperken. Als er onverhoopt toch een storing optreedt kan Tafelgast rekenen op betrokken 
service en directe communicatie. 

3.3   Tafelgasten.com zorgt voor een dashboard waarin Tafelgast alle relevante informatie 
rondom zijn of haar tafelsessies kan inzien en/of aanpassen. 

3.4   Tafelgasten.com zorgt voor een deugdelijke administratie die aan de wettelijke eisen 
voldoet. 

 



 

 
3.5   Tafelgasten.com zorgt voor beoordelingssystematiek waarmee Klant de door hem ervaren 
kwaliteit van een afgenomen Tafelsessie kan beoordelen. Deze beoordelingen worden door 
tafelgasten.com inzichtelijk gemaakt voor Tafelgast en tevens getoond op de webpagina waar de 
betreffende Tafelsessie wordt beschreven. 

 

Artikel 4 | Kwaliteitsniveau 

4.1   Tafelgast zal zijn werkzaamheden naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid kunnen 
uitvoeren en zal zich terzake daarvan naar beste vermogen inzetten. Afgezien van tijdig 
verleende en redelijke aanwijzingen van Tafelgasten.com is de Tafelgast volledig vrij in de wijze 
waarop hij of zij invulling wenst te geven aan een tafelsessie. Tafelgasten.com en Tafelgast 
beogen nadrukkelijk hierbij geen onderlinge gezagsrelatie tot stand te brengen. 

4.2   Het (kwaliteits-)niveau zowel van Tafelgast als van de Tafelsessies moet blijven voldoen aan 
de kwaliteitscriteria, welke worden vastgesteld door tafelgasten.com. Deze criteria zullen van tijd 
tot tijd door tafelgasten.com worden bijgesteld in samenspraak met (vertegenwoordigers van) 
aangesloten Tafelgasten. 

4.3   Indien Tafelgast zich structureel niet houdt aan de afspraken zoals beschreven in deze 
overeenkomst en/of de door hem of haar aangeboden Tafelsessie(s) meermaals onvoldoende 
wordt beoordeeld door Klant, behoudt Tafelgasten.com zich het recht voor om de betreffende 
Tafelgast en/of Tafelsessie van het platform tafelgasten.com te verwijderen. Tafelgast zal in 
dergelijke gevallen vooraf in kennis worden gesteld door Tafelgasten.com. 

4.4   Gedurende de periode dat de Tafelsessie en/of Tafelgast door Tafelgasten.com van het 
platform is verwijderd, heeft de Tafelgast geen enkele aanspraak op enige financiële derving van 
opbrengsten of vergoedingen op welke grond ook. 

4.5   Bij uitblijven van de door Tafelgasten.com aangegeven herstelmaatregelen heeft 
Tafelgasten.com het recht deze overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder jegens de 
Tafelgast schadeplichtig te zijn.  

Artikel 5 | Financiële afspraken 

5.1   De Tafelgast bepaalt zelf de prijs van een Tafelsessie met inachtneming van een 
minimumtarief van € 250,- per Tafelsessie. 

5.2   In het geval van een Tafelsessie op basis van open inschrijving bepaalt Tafelgast zelf het 
tarief per deelnemer met inachtneming van een minimumtarief van € 50,- per deelnemer. 
 
5.3   Tafelgasten.com biedt klanten standaard een betalingskorting van 3 tot 5% indien zij 
geboekte tafelsessie direct betalen in plaats van op rekening afnemen. Overige kortingsacties op 
tafelsessies zullen in afstemming met Tafelgast worden georganiseerd. 

5.4   Tafelgasten.com factureert Klant de in artikelen 5.1 en 5.2 genoemde bedragen, verminderd 
met de eventueel van toepassing zijnde korting 



 

5.5   Tafelgasten.com keert aan Tafelgast een vast percentage van 70% van de in artikelen 5.1 
en 5.2 genoemde bedragen uit, verminderd met de eventueel van toepassing zijnde korting(en) in 
artikel 5.3, vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-tarief. 

5.6   Tafelgast zal Tafelgasten.com geen factuur sturen. In plaats daarvan verleent de Tafelgast 
toestemming aan tafelgasten.com tot het opstellen van een zogenoemde self-bill die voldoet aan 
alle wettelijke vereisten. 

5.7   Tafelgasten.com keert een vast percentage van 3% van de in artikelen 5.1 en 5.2 genoemde 
bedragen, verminderd met de korting(en) in artikel 5.3, uit aan één of meerdere goede doelen. 

5.8   Wijzigingen in de financiële afspraken dienen tenminste 30 dagen van tevoren door 
tafelgasten.com aan Tafelgasts gecommuniceerd te worden. Na elke wijziging heeft Tafelgast het 
recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de in artikel 8.2 afgesproken 
opzegtermijn.

Artikel 6 | Financiële afwikkeling 

6.1   Via een dashboardfunctie heeft Tafelgast 24/7 inzicht in de financiële aspecten van door 
Tafelgast uitgevoerde tafelsessies. 

6.2   Uitbetaling van de in artikel 5.5 genoemde vergoeding voor Tafelgast vindt in 2 gelijke delen 
plaats. Deel 1 (50%) wordt binnen 14 dagen op door Tafelgast opgegeven betaalrekening 
uitgekeerd, na afloop van de maand waarin de tafelsessie(s) is(zijn) gehouden. Deel 2 (50%) 
wordt uitgekeerd binnen 45 dagen, na afloop van de maand waarin de tafelsessie(s) is (zijn) 
gehouden. Tafelgasten.com is een nieuwe speler op de markt en streeft ernaar om deze 
uitbetalingstermijnen te verkorten  en in de toekomst te verbeteren voor de tafelgast.  

6.3   Onkosten die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, komen niet voor vergoeding in 
aanmerking tenzij deze vooraf schriftelijk door Tafelgasten.com zijn goedgekeurd. 

6.4   Tafelgasten.com verplicht zich tot het voeren van een deugdelijke administratie van de 
bemiddelde Tafelsessies. 

Artikel 7 | Aansprakelijkheid 

7.1   Tafelgast is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde 
derden wordt toegebracht aan Klant of aan derden bij de uitvoering van een Tafelsessie. 
 
7.2   Tafelgast is eveneens aansprakelijk voor alle schade die een Klant claimt als gevolg van het 
feit dat Tafelgast zijn verplichtingen in verband met een Tafelsessie niet of onvoldoende is 
nagekomen. 
 
7.3   Indien een partij niet aan een verplichting uit deze overeenkomst voldoet, wordt deze door 
de andere partij op de hoogte gesteld en wordt een redelijke termijn afgesproken zodat de 
nalatige partij in de gelegenheid is alsnog de verplichting na te komen. Blijft deze partij ook 
daarna in gebreke dan kan de andere partij in rechte nakoming vorderen, dan wel de 
overeenkomst ontbinden alsmede vergoeding van geleden schade eisen. 



 

7.4   Tafelgast heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wij adviseren iedere 
Tafelgast om tevens een (relevante) beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

 

Artikel 8 | Ingang, duur en beëindiging van de overeenkomst 

8.1   Deze overeenkomst gaat in op de datum van de goedkeuring door tafelgasten.com van de 
door Tafelgast ingediende aanvraag om toe te treden tot het platform tafelgasten.com. 

8.2   De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden met een opzegtermijn 
van 1 maand(en). De overeenkomst wordt zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd 
met de duur van 12 maanden maand(en). 

8.3   Tafelgast geeft zijn eigen werktijden en beschikbaarheid aan in het beschikbaar gestelde 
agenda systeem en dashboard op tafelgasten.com. 

8.4   Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen 
uit deze overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende reden 
voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder geval sprake 
indien, de andere partij: 

• failliet is verklaard; 
• (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
• diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is; 
• ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan 

wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet 
na zal komen; 

• zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of 
onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan 
worden deze overeenkomst te continueren; 

• overlijdt. 
 
 

Artikel 9 | Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

9.1   Indien een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige 
bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat 
geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Tafelgast en 
Tafelgasten.com bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden. 

 

Artikel 10 | Online handtekening 

10.1   Indien Tafelgast gebruikt maakt van de online handtekening dienst voor dit elektronische 
contract dan verklaart Tafelgast daarmee dat dit contract de originele versie betreft en het 
contract Tafelgast en Tafelgasten.com rechtsgeldig bindt. Indien Tafelgast zich via het platform 
tafelgasten.com aanmeldt als tafelgast en zijn Tafelgastise aanbiedt in de vorm van tafelsessies, 
dan is hij/zij volledig op de hoogte van de inhoud van deze overeenkomst en is hij/zij hiermee 
akkoord gegaan. Tafelgast kan niet verder in het aanvraagproces, zonder akkoord te gaan met 
deze overeenkomst. Tafelgast ontvangt bij goedkeuring en ter bevestiging van de gemaakte 
afspraken, bij de inloggegevens, tevens deze overeenkomst als bijlage in de e-mail. Dit ter 



 

transparantie, wederzijdse helderheid over de gemaakte afspraken en als bewijs dat dit contract 
rechtsgeldig tot stand is gekomen. 

 

Artikel 11 | Algemene Voorwaarden Tafelgast 
 

11.1   Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden tafelgast van Tafelgasten.com van 
toepassing en Tafelgast verklaard middels ondertekening van dit contract, hier kennis van te 
hebben genomen. 

Artikel 12 | Slotbepalingen 

12.1   Deze overeenkomst bevat alle tussen Tafelgast en Tafelgasten.com gemaakte afspraken 
over de opdracht en vervangt alle eventuele eerder hierover gemaakte afspraken. Wijzigingen 
en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk of digitaal 
overeengekomen. 

12.2   Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar 
aanleiding van deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van 
de vestigingsplaats van Tafelgasten.com. 

 



 

Bijlage 1 | Format & Werkafspraken 

Dit document is opgesteld met de intentie om jou als Tafelgast te helpen bij het geven van 
tafelsessies en de kwaliteit van de tafelsessies voor onze gezamenlijke klanten te bewaken en 
zoveel mogelijk te garanderen. 

Om de tafelsessies vloeiend te laten verlopen geven wij je een format mee en spreken we een 
aantal zaken af over de kwaliteit die we willen bieden. Voor het succes van het platform is het 
cruciaal dat onze gezamenlijke klanten een hoge kwaliteit ervaren wanneer zij een tafelsessie 
boeken en bijwonen. Alleen op die manier bouwen we met elkaar aan een geweldig en kwalitatief 
platform waar mensen elkaar vinden en online aan tafel ontmoeten. Wij adviseren jou de 
Tafelsessie | het maken en verzorgen van een interactieve online training gegeven door Stefan 
Renkema te volgen.  

 

1.1.    Format 
 

Tafelsessies zijn korte online sessies waarin kennis, vaardigheden & ervaringen op een 
inspirerende wijze worden overgedragen. 

Een tafelsessie: 

• Duurt 75 a 90 minuten en wordt gegeven door een Tafelgast. 

• Vindt online plaats op het tussen Klant en Tafelgast afgesproken communicatiekanaal. 

• Vindt plaats op het afgesproken tijdstip en datum welke door Klant is geboekt en 
gereserveerd in de agenda van Tafelgast. 

• Bevat voldoende mogelijkheden tot interactie tussen Tafelgast en deelnemers met een 
goede mix van didactische middelen zodat de 4 leerstijlen van Kolb worden toegepast in 
een tafelsessie. 

 
1.2 Tafelgast 

Een tafelgast: 

• is een deskundig persoon met aantoonbaar veel Expertise op een bepaald vakgebied 

• kan deze Tafelgastise op een inspirerende manier overbrengen in het tafelsessie-format. 

• beheerst de opgegeven videoconferencing tools waarmee tafelsessie worden gehouden 
op een gevorderd niveau 

• heeft een betaalde licentie op de video conferencing tools die hij gebruikt bij het uitvoeren 
van tafelsessies. 



 

1.3 Plaatsen tafelsessie  

Tafelgast gaat akkoord met de volgende voorwaarden inzake het plaatsen van een tafelsessie: 

• In iedere plaatsing mag één concrete tafelsessie worden aangeboden Elke tafelsessie 
dient omschreven te worden volgens het format op tafelgasten.com 

• Iedere tafelsessie dient door de Tafelgast te worden voorzien van een passende 
categorie en passende trefwoorden om zo het zoekproces van Klant zo eenvoudig 
mogelijk te maken. 

• Titels en teksten van Tafelsessies mogen alleen in het Nederlands en/of het Engels zijn 
opgesteld. 

• Dezelfde tafelsessie wordt slechts één keer op de site van tafelgasten.com te plaatsen. 

• Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere (vrijwel) identieke tafelsessies op de site 
van tafelgasten.com te plaatsen. 

• Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke 
tafelsessies op de site van tafelgasten.com te plaatsen. 

• Het is niet toegestaan om plagiaat te plegen en vrijwel identieke teksten van andere 
Tafelgasten en tafelsessies over te nemen en op de site van tafelgasten.com te plaatsen. 

 

1.4 Communicatie  

Een Tafelgast: 

• zorgt voor een correcte, beleefde en professionele communicatie met de klant, zowel 
voor, tijdens als na de tafelsessie. 

• zorgt zelf voor een goede en tijdige afstemming over de te houden tafelsessie met een 
klant en neemt daartoe, waar nodig, pro-actief met de klant contact op. 

• stuurt de klant zo snel mogelijk een agenda uitnodiging voor de geboekte tafelsessie met 
daarin de Zoom/Teams link naar de betreffende sessie. 

• reageert snel op inkomende verzoeken en berichten van klanten. 

• draagt er zorg voor dat email/app verkeer of andere contactmomenten niet worden 
ervaren als onnodig of als spamberichten. 

• gebruikt zoveel mogelijk de communicatie middelen van tafelgasten.com. Indien eigen 
middelen worden gebruikt, zorgt Tafelgast ervoor dat het beeldmerk van tafelgasten.com 
op ieder afzonderlijke pagina of contactmoment (bv. presentatie/mailberichten) zichtbaar 
is. 

• gebruikt het beeldmerk en de naam van tafelgasten.com in alle vormen van communicatie 
die nodig zijn voor het goed organiseren van een geboekte tafelsessie. 

• deelt naar eigen inzicht sheets en andere inhoud van de betreffende tafelsessie met de 
klant. Tafelgasten.com adviseert Tafelgast om gedeelde informatie te voorzien van een 
disclaimer, auteursrechtelijke bepalingen en in de vorm van een beveiligde of niet aan te 
passen samenvatting te verstrekken.



 

1.5 Aanwezigheid 

Een Tafelgast: 

• streeft naar een aanwezigheidspercentage van 100% bij geboekte tafelsessies danwel 
zelf georganiseerde open inschrijvings sessies. 

• geeft de Klant altijd en zo tijdig mogelijk een reden voor elke wijziging 

• m.b.t. een geboekte tafelsessie danwel een zelf georganiseerde open inschrijvings 
sessie. 

• zorgt voor een passend alternatief indien een geboekte sessie om welke reden dan ook 
geen doorgang heeft kunnen vinden 

 

1.6 Internetverbinding 

Een Tafelgast: 

• beschikt over een stabiele internetverbinding, bij voorkeur via een bekabelde connectie 
met een downloadsnelheid van tenminste 15 Mbps en een uploadsnelheid van meer dan 
3 Mbps 

• test regelmatig de internetsnelheidstest om er zeker van te zijn dat de verbinding goed 
genoeg is, bijvoorbeeld via www.speedtest.net 

 

1.7 Vertrouwen 

Tafelgasten.com hecht veel waarde aan een cultuur waarin we samen tot bloei kunnen komen en 
ons meesterschap kunnen tonen. Vanuit die gedachte maken we de volgende afspraken met 
elkaar: 

• Een Tafelgast heeft kennis genomen van de kernwaarden van tafelgasten.com 
(Verfrissend, Goedgeefs, Vloeiend, Meesterschap en Bloei) en werkt en acteert in de 
geest van deze kernwaarden. 

• Vertrouwelijke informatie die door klant met de Tafelgast wordt gedeeld, blijft vertrouwelijk 
en Tafelgast noch tafelgasten.com zal deze delen met derden buiten de tafelsessie om. 

• In een tafelsessie dient zorgvuldigheid in acht te worden genomen en het vertrouwen van 
deelnemers en klant niet te worden geschaad. 

• Sessies in het format van tafelgasten.com worden niet buiten het platform om geregeld. 

• Contactgegevens van andere tafelgasten of klanten van tafelgasten.com worden niet 
gebruikt voor andere doeleinden dan het goed laten verlopen van de bij tafelgasten.com 
geboekte tafelsessie. 

• Gegevens van klanten worden niet gebruikt voor eigen acquisitie door Tafelgast 

• Identiteitsfraude en/of bedrog over het CV, kennis en ervaring is iets wat we 
vanzelfsprekend niet doen. 

• We investeren elke dag in een beter platform waarmee we met elkaar beter en ‘rijker’ 
willen worden. Van de Tafelgast verwachten wij dat ze geen klanten actief doorverwijzen 
naar concurrerende apps en services. 



 

• Indien bovenstaande waarden met betrekking tot onderling vertrouwen niet worden 
nageleefd, kan dat leiden tot deactivering van het Tafelgast account en/of verwijdering 
van het platform tafelgasten.com 


