Algemene Voorwaarden Animo voor Werk
Artikel 1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Animo voor Werk, op alle
(zoek)opdrachten van opdrachtgever en op de verdere totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle
overeenkomsten (en vervolgopdrachten) tussen Animo voor Werk en opdrachtgever met betrekking tot het
adviseren en assisteren bij het werven en selecteren van personeel en op alle daarmee verband
houdende (rechts)handelingen van Animo voor Werk (de eventuele rechtsopvolgers van) opdrachtgever.
Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Animo voor Werk een
opdracht verstrekt, zaken en/of diensten van haar wenst te kopen, koopt of afneemt, opdracht geeft tot
uitnodiging van een (kandidaat-)projectmedewerker, dan wel enige overeenkomst van andere aard wenst te
sluiten of sluit.
Een opdrachtgever die een door Animo voor Werk voorgedragen kandidaat
uitnodigt voor een sollicitatiegesprek erkent een zoekopdracht te hebben gegeven aan
Animo voor Werk.
De overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden van toepassing zijn betreffen slechts het
werven, selecteren en bemiddelen van personeel dat rechtstreeks in dienst zal treden bij opdrachtgever
zonder vooraf nog in loondienst van Animo voor Werk bij opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2.
2.1

De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de
opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Animo voor Werk zal de door
haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een
“inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De
door Animo voor Werk opgegeven tijd, welke benodigd is om een opdracht uit te voeren, heeft slechts een
indicatief karakter zodat daaraan door de opdrachtgever verder geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 3.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Wervingsadvertenties onder vermelding van één of meerdere dag-, week- of vakbladen
zullen eerst worden geplaatst in overleg met en na goedkeuring door de opdrachtgever.
Psychologische en/of medische onderzoeken zullen eerst worden verricht in overleg met en
na goedkeuring van de opdrachtgever.
Het inwinnen van informatie bij de huidige, dan wel vorige werkgever van de kandidaten kan
niet zonder toestemming van de kandidaten plaatsvinden. De opdrachtgever is eveneens aan
deze bepaling gebonden.
Indien een door Animo voor Werk voorgedragen kandidaat aangesteld wordt in
een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht tot werving en selectie was
verstrekt, wordt het honorarium berekend als ware het een nieuwe, volledig uitgevoerde
opdracht tot werving en selectie van personeel.
Alle in het kader van de opdracht te maken kosten worden altijd aan de opdrachtgever
doorberekend. Hieronder vallen in ieder geval de productiekosten (mediaresearch, lay-out,
zetwerk), plaatsingskosten van de wervingsadvertenties, kosten voor psychologisch en/of
medisch onderzoek en alle overige overeengekomen kosten.

Artikel 4.
4.1

4.2

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Animo voor Werk sluit
dan ook iedere aansprakelijkheid - in de meest ruime zin van
Het woord - uit voor de gevolgen van het handelen en/of nalaten - daaronder begrepen
gevolgschade - van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de
opdrachtgever in dienst zijn getreden.
Eventuele aansprakelijkheid van Animo voor Werk is per gebeurtenis hoe dan ook
beperkt tot het tarief en/of kosten als bedoeld in artikel 4 die door de opdrachtgever
zijn voldaan, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

Artikel 5.
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

Ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de door
Animo voor Werk aangedragen kandidaat geldt als voltooiing van de opdracht tot
Werving en selectie van personeel.
Animo voor Werk hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan is de opdrachtgever, zonder
dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rente van 2% per maand over het
factuurbedrag verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een volledige
maand berekend.
Reclames omtrent facturen moeten binnen een week na factuurdatum schriftelijk worden
ingediend en schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De
betalingsverplichtingen zijn ook nimmer voor compensatie vatbaar.
De prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 6.
6.1

6.2

De opdrachtgever en Animo voor Werk zullen elkaar doorlopend informeren
omtrent alle ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de door
Animo voor Werk te vervullen opdracht.
Partijen betrachten zowel tijdens als na de opdracht geheimhouding omtrent al hetgeen hen in
het kader van de uitvoering van de opdracht bekend is geworden.

Artikel 7.
7.1

7.2

7.3

7.4

Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Animo voor Werk aangeboden of op
enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten
verrichten binnen één jaar na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de opdracht
tot werving en selectie.
Indien opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is opdrachtnemer gerechtigd hier een boetebeding
op te eisen. De hoogte hiervan zal worden bepaald door een externe onafhankelijke partij.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van
Animo voor Werk op enigerlei wijze gegevens van een door Animo voor Werk
aangedragen kandidaat door te spelen aan derden.
In geval van overtreding of niet nakoming van voorgaande bepalingen is opdrachtgever Animo
Personeelsdiensten een werving & selectie fee van 30 % van het met de kandidaat
overeengekomen bruto jaarinkomen (zie ook artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden) op
fulltime basis verschuldigd, met een minimum van € 2000,-- exclusief BTW.
Na een minimale inzet van 2500 uur, is de opdrachtgever gerechtigd de kandidaat zonder enige kosten
in vaste dienst te nemen.

Artikel 8.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 9.
Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden,
of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige
bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.

