ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB RECRUITMENT
1.

Definities
Rvdb: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en
Organisatie BV, gevestigd te Amsterdam Zuidoost kantoorhoudende aldaar aan de
Hoogoorddreef 54P, 1101 BE, KvK nummer 32089287, hierna aan te duiden als
Rvdb. Opdrachtgever: de partij die aan Rvdb een opdracht verstrekt of ten
behoeve van wie Rvdb werkzaamheden verricht.
Kandidaat: een persoon die door Rvdb in het kader van een opdracht betrokken
wordt als potentiële kandidaat.

2.

Gelding algemene voorwaarden

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
tussen Rvdb en Opdrachtgever worden gesloten en op alle opdrachten of
werkzaamheden die door Rvdb voor Opdrachtgever worden uitgevoerd.

3.

Totstandkoming overeenkomsten

3.1

Overeenkomsten met Rvdb komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door
Opdrachtgever van de offerte van Rvdb, dan wel bij gebreke van een schriftelijke
afwijzing daarvan, door (een begin van) uitvoering van de opdracht door Rvdb.

4.

Opdrachten

4.1

De uitvoering van de opdracht door Rvdb heeft het karakter van een
inspanningsverplichting.
Rvdb zal de opdracht uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte
informatie.

4.2

5.

Informatie verstrekking en medewerking

5.1

Opdrachtgever zal alle informatie die bij de uitvoering van de opdracht relevant kan
zijn, steeds tijdig en volledig aan Rvdb verstrekken en de medewerking verlenen die
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de opdracht door Rvdb.

6.

Vergoeding

6.1

Bij aanvang van de opdracht is Opdrachtgever een ‘search & media fee’
verschuldigd.
Bij presentatie van een kandidaat is Opdrachtgever een ‘presentatie fee’
verschuldigd.
Bij plaatsing van een kandidaat is Opdrachtgever aan Rvdb een ‘recruitment fee’
verschuldigd volgens het door Rvdb gehanteerde tarief.
De recruitment fee is verschuldigd in geval van plaatsing van de kandidaat
binnen een termijn van 12 maanden na presentatie van de kandidaat door
Rvdb.

6.2
6.3

1

6.4

Reiskosten van kandidaten, kosten van assessments en psychologische tests,
advertenties, referentie onderzoek of andere separaat overeengekomen
activiteiten zijn niet in de fees inbegrepen en zullen apart door Opdrachtgever
worden vergoed.

7.

Betalingscondities

7.1

De search & media fee wordt bij aanvang van de opdracht gefactureerd. De
presentatie fee wordt gefactureerd bij presentatie van de eerste kandidaat. De
recruitment fee wordt bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de
kandidaat gefactureerd. Gemaakte kosten worden gefactureerd aan het einde van
de maand waarin deze zijn gemaakt.
Betaling van facturen door Opdrachtgever is verschuldigd binnen 14 dagen
na factuurdatum. Verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.
In geval van niet of te late betaling is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente
vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd en zijn eventuele incassokosten
voor rekening van Opdrachtgever.

7.2
7.3

8.

Beëindiging dienstverband

8.1

Indien de arbeidsovereenkomst met een geplaatste kandidaat vóór aanvang van
de arbeidsovereenkomst of binnen een termijn van 3 maanden na aanvang
daarvan, wordt beëindigd door de kandidaat of door Opdrachtgever om reden dat
de kandidaat aantoonbaar niet beantwoordt aan het overeengekomen
functieprofiel of disfunctioneert om redenen die aan de kandidaat verwijtbaar
zijn, zal Rvdb op verzoek van Opdrachtgever de opdracht kosteloos opnieuw
uitvoeren.

9.

Aansprakelijkheid

9.1

Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van Rvdb leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag van de vergoeding die door Opdrachtgever ter zake van de betreffende
opdracht aan Rvdb is verschuldigd en maximaal tot het bedrag dat onder de door
Rvdb gesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te
vermeerderen met het eigen risico.
Onverminderd het hiervoor bepaalde zal Opdrachtgever Rvdb in geval van
gebreken in door haar geleverde of te leveren prestaties steeds in de gelegenheid
stellen de betreffende prestatie alsnog correct te verrichten. Indien Rvdb in dat
geval de betreffende prestatie alsnog correct verricht, zal geen verdere
schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek
gebaseerd kunnen worden.
Rvdb is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor
indirecte, immateriële, bedrijfs- of gevolgschade.
Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het
bekend worden van de schade, doch uiterlijk binnen 3 maanden daarna bij Rvdb
te worden ingediend. Iedere vordering vervalt 1 jaar na bekend worden van de
aanspraak.

9.2

9.3
9.4
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10.

Vertrouwelijkheid en privacy

10.1

Rvdb zal alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens
derden geheimhouden en van haar werknemers en medewerkers
vertrouwelijkheid bedingen. Rvdb zal in het kader van de opdracht alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van
Opdrachtgever.
Opdrachtgever zal de privacy en belangen van kandidaten waarborgen.
Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rvdb geen
rapportages of informatie over kandidaten aan derden ter beschikking stellen.
Rvdb is gerechtigd aan Opdrachtgever als relatie te refereren en de naam van
Opdrachtgever op te nemen in een lijst van relaties, die op de website, dan wel
via andere uitingen naar derden worden gepubliceerd, tenzij Opdrachtgever
schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.
In het kader van een opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige
uitwisseling van persoonsgegevens, met name van onze kandidaten en/of
medewerkers, plaats. De Opdrachtgever en Rvdb zijn gehouden deze gegevens
vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig AVG/GDPR en aanverwante weten regelgeving. Indien Rvdb (met goedkeuring van de kandidaat of medewerker)
persoonsgegevens uitwisselt met de Opdrachtgever wordt deze automatisch
verantwoordelijk voor de verwerking van desbetreffende gegevens. Tevens
verplicht de Opdrachtgever zich om de gegevens te vernietigen van kandidaten
die geen vervolg kennen in de procedure(s).

10.2
10.3
10.4

10.5

11.

Beëindiging opdracht

11.1

Iedere partij is gerechtigd een werving en selectie opdracht op elk moment met
onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving (per
email) aan de andere partij. Tot aan de beëindiging door Rvdb gemaakte kosten
zullen onverminderd door Opdrachtgever worden vergoed en Opdrachtgever zal
door Rvdb aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of tot aan de beëindiging
verschuldigde fees onverminderd betalen. Rvdb is niet gehouden tot terugbetaling
van de reeds betaalde fees en vergoedingen.

12.

Toepasselijk recht en geschillen
Op de rechtsverhouding tussen Rvdb en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van enig
geschil tussen Rvdb en Opdrachtgever kennis te nemen, tenzij Rvdb de
bevoegdheid van een andere rechter aanvaardt. In geval van geschil zullen partijen
alvorens de burgerlijke rechter in te schakelen het geschil trachten op te lossen
middels mediation door een MfN registermediator.
Amsterdam Zuidoost, mei 2019
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