
De voorwaarden/regels bij Jumey. 
 
Lees dit goed voor je het formulier invult. Dit voorkomt teleurstelling en verwarring later aan 
beide kanten. Voor vragen kun je altijd mailen naar blogger@jumey.nl  
 

1. Lees de voorwaarden van een opdracht. Lees de mail echt goed, en nog een keer. 
Bij vragen kun je altijd mailen. Het is voor alle partijen vervelend als je bijvoorbeeld 
meteen accepteert, en dan bij het schrijven van je blog, er toch vanaf ziet.  

2. Als je een opdracht niet ziet zitten dan horen wij dat graag binnen 48 uur, zo kunnen 
wij een ander kiezen. 

3. Als je een opdracht wel wilt doen, dan horen wij dit ook graag z.s.m. Bij geen 
antwoord binnen 48 uur, gaan wij er van uit dat jij de opdracht niet wilt of er geen tijd 
voor hebt en gaat de opdracht voor jou niet door. 

4. Tenzij anders overeengekomen, blijft de blog permanent online. 
5. Een aantal van onze klanten wil graag een do-follow link. Google is hier geen fan 

van, en kan een site hier voor een penalty geven. Dit betekent dat een blog dan 
minder of niet vindbaar is in Google. Dit gebeurd alleen als iemand een melding 
maakt van je blog en Google het ook zo ziet. Je mag altijd nee zeggen op een 
opdracht met een do-follow link. Maar wel voor je de opdracht accepteert, en niet 
achteraf. Ook zullen wij altijd vermelden in de opdrachtomschrijving of het om een 
do-follow link gaat.  

6. Kom je uit België? Dan mag je ook aanmelden, maar alleen als je een btw nummer 
hebt, of in ieder geval een factuur kunt sturen. Anders kun je aangeven dat je 
bijvoorbeeld alleen reviews wilt doen. 

7. Onze emails en opdrachten zijn vertrouwelijk, en er wordt van je verwacht dat je dit 
ook zo behandeld. Heb je vragen, stel die aan ons, niet op Facebook.  

8. Wij zullen al jouw gegevens ook met vertrouwen behandelen en niet openbaar 
brengen. Wij gebruiken jouw gegevens alleen bij uitbetaling, review artikelen op te 
sturen, of bijvoorbeeld de website gegevens om aan een klant voor te stellen. 

9. Wij verplichten jou nooit tot een opdracht, zullen je nooit dwingen of je iets wilt 
plaatsen waar je zelf niet achter staat. Wij stellen de opdracht voor, je bent vrij om ja 
of nee te zeggen.  

10. Je zult onze opdrachtgevers niet persoonlijk benaderen met vragen of suggesties 
voor meer werk. Mocht je vragen hebben dan kun je die aan ons stellen, en zullen wij 
het met de opdrachtgever overleggen. 

11. Mocht je uit ons bestand willen, dan kun je dat altijd schriftelijk of per mail doorgeven 
en verwijderen wij jou per direct. Uiteraard blijven de links/blogs die je voor ons 
geplaatst hebt, wel online.  

12. Je plaatst de blogs binnen de gevraagde deadline, en voldoet aan de opdracht als 
gevraagd. 

13. Bij akkoord van een opdracht verwachten wij dat je de opdracht ook uitvoert naar 
afspraak, en er niet achteraf op terug komt. Zie punt 1.  

14. Je kunt je informatie altijd aan laten passen, stuur hiervoor een mail naar 
blogger@jumey.nl  

15. Wij matchen klant en blogger aan elkaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
eventuele schade aan het blog, klachten van lezers of betalingen van klanten die niet 

mailto:blogger@jumey.nl
mailto:blogger@jumey.nl


gedaan worden. Wij zullen uiteraard alles doen om dit te voorkomen, en zijn 
aangesloten bij een incasso bureau.  

16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw aangiftes en het verstandig om gaan met 
inkomsten. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor een juist kvk nummer, btw 
nummer, var verklaring etc.  

17. Je bent niet in dienst van Jumey.nl maar werkt als freelancer voor onze klanten. 
18. Mocht je niet tevreden zijn met een review item, dan horen wij graag van jou, om 

samen toch een eerlijk, maar net review te schrijven. Eerlijkheid staat voorop, maar 
hoeft niet bot of naar te zijn. 

19. Mocht je onverhoopt toch van een opdracht af zien, dan horen wij dat graag z.s.m. 
Wij kunnen dan alsnog een andere blogger zoeken.  

20. Bij verwijdering van een blog of links in een blog, of het afzien van een gemaakte 
afspraak kunnen er consequenties zijn. Dit kan inhouden dat je het factuur bedrag 
terug betaald, zodat wij dat weer naar onze klanten kunnen doorvoeren, of een ander 
blog in kunnen zetten.  

21. Je bent bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel 
zelfstandig. jij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en 
zonder toezicht of leiding van Jumey. Jumey kan wel aanwijzingen en instructies 
geven omtrent het resultaat van de opdracht. 

Wij kijken uit naar een leuke en lange samenwerking! 
 


