
PixelTest, vennootschap onder firma

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten die verzorgd worden door de
vennootschap onder firma PixelTest, ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Eindhoven, onder
nummer 64078795, en alle hiermee samenhangende handelsnamen en websites van deze firma, zoals daar
zijn www.pixeltest.nl en andere, hierna gezamenlijk te noemen: “PixelTest" en die worden afgenomen door de
gebruikers daarvan, verder ook te noemen “gebruiker” of “Deelnemer”.

Artikel 1: Definities

1.1 Artikel: Een artikel van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.2 Competentietest: Een door PixelTest ontwikkelde test om competenties en andere persoonskenmerken te
bepalen.
1.3 Deelnemer: een ieder die zich schriftelijk (via de website) heeft ingeschreven c.q. aangemeld bij PixelTest
om deel te nemen aan de competentietest.
1.4 Samenwerkingspartner: Een partij die met PixelTest de (schriftelijke) afspraak heeft de competentietest
van PixelTest te gebruiken voor onder andere personeelswerving, personeelsontwikkeling e.d., of de test in
overeenstemming met PixelTest, door te verkopen aan derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) leveringen en
diensten die PixelTest levert aan, offertes die PixelTest uit brengt aan en overeenkomsten, in de ruimste zin
van het woord, die PixelTest sluit en heeft gesloten met een Deelnemer.
2.2 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn niet van toepassing op  (mondelinge of schriftelijke) overeenkomsten
met betrekking tot leveringen en diensten, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die
PixelTest is overeengekomen dan wel heeft aangeboden en/of gaat afsluiten met een Samenwerkingspartner.
Hierop zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Pixeltest toepassing.

Artikel 3: Competentietest

3.1 Het doel van de Competentietest is het inzicht krijgen in de bij Deelnemer aanwezige competenties op
basis van een ingevulde competentietest. Deelnemer verklaart zich bekend met dit doel.
3.2 De Competentietest wordt aangeboden via een of meer website(s) beheerd door PixelTest. Een
verantwoordelijke van de Samenwerkingspartner krijgt toegang tot een klantspecifieke portal, van waaruit hij/zij
testen aan Deelnemer kan toewijzen en de status van de deelname kan volgen.
3.3 Deelnemer is zich ervan bewust dat de Competentietest (constant) in ontwikkeling is en verbeterd c.q.
aangepast wordt.
3.4 PixelTest is een online test en betreft een deelname via een eigen website, www.pixeltest.nl of een website
die doorverwijst naar de website van PixelTest. Deze deelname vindt plaats in een ‘gesloten digitale
omgeving’. PixelTest zal de resultaten van de deelname niet verder verspreiden. Alleen de beheerder van de
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portal bij Samenwerkingspartij en bij PixelTest, zullen een melding ontvangen van de (status van) deelname.

Artikel 4: Deelnemen

4.1 Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan het deelnemen aan de Competentietest, dan wel aan de
resultaten van de Competentietest.
4.2 Er is geen mogelijkheid tot overleg met en/of aanpassing door PixelTest van de Competentietest nadat
Deelnemer heeft deelgenomen. Tijdens deelname kan Deelnemer zich voor vragen betreffende de
Competentietest wenden tot het contactadres van PixelTest.
4.3 PixelTest behoudt zich te allen tijde het recht voor een Deelnemer zonder opgave van redenen te weigeren
voor deelname aan de Competentietest.

Artikel 5: Persoonlijke gegevens

5.1 Persoonlijke gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt op een nauwgezette en verantwoorde
wijze, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden
uitsluitend verwerkt voor het in artikel 3.1 genoemde doel.
5.2 PixelTest heeft daarnaast het recht om geanonimiseerde data verkregen uit de uitkomsten van de
deelname aan de Competentietest te gebruiken voor verdere ontwikkeling van de competentietest alsook voor
anonieme statistische verwerking.
5.3 Deelnemer verleent hierbij  toestemming aan PixelTest om persoonsgegevens als naam, emailadres,
geslacht, woonplaats, leeftijd en functie(kenmerken), alsook de uitkomsten en profielrapportage van de
voltooide Competentietest, in een beschermde omgeving te bewaren gedurende een periode van 12 maanden,
te rekenen vanaf  de datum van deelname van de Deelnemer aan de Competentietest.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 PixelTest is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de testresultaten en de daaraan door de
Samenwerkingspartner verbonden gevolgen of conclusies.
6.2 Voor zover wettelijk toegestaan en behoudens in geval opzet of bewuste roekeloosheid, is iedere
aansprakelijkheid van PixelTest uitgesloten.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag.
7.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst worden beoordeeld
door de Rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van PixelTest om het geschil ter beoordeling voor te
leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.
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