Algemene voorwaarden
startwithyou
(KvK nummer: 62428195 | BTW nummer: NL002207571B56)
Algemene voorwaarden van startwithyou werving & selectie
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever gesloten
tot het verrichten van werkzaamheden (te noemen “opdracht”) door startwithyou.
1.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever een opdracht aan startwithyou verstrekt, gelden de
algemene voorwaarden van startwithyou.
1.3 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Bepalingen met betrekking tot offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Mondelinge offertes zijn niet bindend, tenzij ze naderhand door startwithyou schriftelijk zijn
bevestigd.
Artikel 3 Overeenkomst van de opdracht
3.1 De opdracht geschiedt op basis van ‘no cure no pay’ tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging, waarin de
werkzaamheden zijn beschreven, door de opdrachtgever.
Artikel 4 Financiële voorwaarden
4.1 Het honorarium voor startwithyou bedraagt standaard 20 procent van het bruto fulltime
jaarinkomen, waarbij onder jaarinkomen wordt verstaan: salaris plus 8% vakantietoeslag.
Het honorarium kan verschillen wanneer dit schriftelijk of per email anders is overeengekomen.
Artikel 5 Duur van de procedure
De duur van de procedure is, indien afgesproken, vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Voor
eventuele overschrijding van de genoemde termijnen draagt startwithyou geen aansprakelijkheid.
Artikel 6 Algemene bepalingen
6.1 De werving- en selectieprocedure wordt als voltooid beschouwd, indien de kandidaat de
aanstelling heeft geaccepteerd en het honorarium aan startwithyou is voldaan.
6.2 De opdrachtgever is verplicht de aanstelling van de kandidaat te bevestigen aan startwithyou
uiterlijk op de dag van aanvang van de werkzaamheden van de nieuwe medewerker en startwithyou te
informeren over de met de kandidaat gemaakte afspraken.
6.3 startwithyou kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van de
aanstelling.
6.4 Indien een door startwithyou aangeboden kandidaat door de opdrachtgever aangesteld wordt voor
een andere functie, dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, dan is de opdrachtgever
desondanks het normale honorarium verschuldigd.
6.5 Indien een door startwithyou aangeboden kandidaat binnen een jaar alsnog wordt aangesteld door
de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever het normale honorarium verschuldigd.
6.6 Indien door de opdrachtgever meerdere van de door startwithyou aangeboden kandidaten worden
aangesteld, dan is de opdrachtgever per aangestelde kandidaat het normale honorarium
verschuldigd.
Artikel 7 Betalingscondities
7.1 Bij werving & selectie: het verschuldigde bedrag wordt gefactureerd zodra het contract door de
kandidaat is getekend.

Bij werving & selectie via tussenpartij: Bij het leveren aan een tussenpartij word het verschuldigde
bedrag gefactureerd zodra het geld van van de tussenpartij op de bankrekening staat.
Het bedrag dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar de opgegeven bankrekening van
startwithyou.
7.2 Bij de abonnementsvormen exclusief advertentiebudget geldt een betaaltermijn van 14 dagen,
maandelijks na elke 4 weken abonnement. Bij abonnementsvormen inclusief advertentiebudget
werken we met incasso. Na betaling gaat de campagne van start.
7.3 startwithyou is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde
termijn door haar is ontvangen, een rentepercentage van 2% (enkelvoudig) meer te berekenen over
elke week langer dan de afgesproken betalingstermijn, gerekend vanaf de dag van verzending van de
nota.

Artikel 8 Toepasselijk recht
Op deze Algemene voorwaarden en op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is het
Nederlands recht van toepassing.

