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Algemene Voorwaarden 
Werving & Selectie 

 
Artikel 1: Toepasselijkheid. 
 
 
1.1 Op alle verbintenissen, aangegaan door van Van Holy Consulting B.V. met betrekking tot werving- 

en of selectieactiviteiten, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.  
1.2 Het Nederlands recht is van toepassing op alle betrekkingen tussen van Van Holy Consulting B.V. 

en haar opdrachtgevers. 
1.3 Afwijkende voorwaarden zijn slechts van kracht als van Van Holy Consulting B.V. is die 

voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard. 
 
Artikel 2: Opdracht. 
 
  
2.1 Door het uitnodigen van een door van Van Holy Consulting B.V. voorgestelde Kandidaat verklaart 

opdrachtgever kennis te hebben genomen van de voorwaarden. Welke bij een eerste introductie 
ter hand worden gesteld.  

2.2 Werving & Selectie is de opdracht waarbij van Van Holy Consulting B.V. ten behoeve van 
indiensttreding voor een opdrachtgever kandidaten selecteert en deze schriftelijk of mondeling 
voorstelt. Er is sprake van een succesvolle vervulling van Werving & Selectie indien Opdrachtgever 
de voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aanbiedt en de kandidaat deze accepteert 
binnen een tijdsbestek van 12 maanden na introductie.  

2.3 De opdracht voor Werving & Selectie eindigt op het moment dat een van beide partijen de 
samenwerking beëindigt. 

 
Artikel 3: Horarium. 
 
 
3.1 Van Holy Consulting B.V. werkt op basis van no-cure-no-pay. De Opdrachtgever is pas een 

honorarium verschuldigd bij een succesvolle bemiddeling tussen kandidaat en opdrachtgever dan 
wel netwerkpartner door van Van Holy Consulting B.V. 

3.2 Het honorarium van Van Holy Consulting B.V. is gebaseerd op een éénmalig percentage van het 
bruto jaarsalaris van de kandidaat op fulltime basis. Onder bruto jaarsalaris wordt mede begrepen 
vakantietoeslag, on target bonus, autolease bedrag, onkostenvergoedingen waaronder buitenland 
toeslagen, reiskosten en woonkostenvergoedingen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een 
deeltijdfunctie en/of dienstverband korten dan één jaar gebaseerd op een volledige werkweek (40 
uur) en een volledig jaar. 

3.3 Bij een succesvolle bemiddeling van een kandidaat voor een dienstverband voor bepaalde of 
onbepaalde tijd bedraagt het door de opdrachtgever dan wel netwerkpartner te betalen honorarium 
27.5% van het bruto jaarsalaris en met een minimum van € 8.500,- te vermeerderen met de 
daarover verschuldigde BTW. 

3.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  
 
 
Artikel 4: Facturatie. 
 
Het Honorarium bij een werving en selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op het 
moment dat de kandidaat het arbeidscontract bij de opdrachtgever heeft ondertekend. 
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Artikel 5: Betaling. 
 
5.1 De facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig met de op de factuur 

vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen 
na factuurdatum betalen.  

5.2 De Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is 
verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever nalatig blijft 
de vordering(en) te voldoen, kan de betaling door Van Holy Consulting B.V. uit handen worden 
gegeven en tevens gehouden zijn tot het vergoeden van buitengerechtelijke incassokosten waarvan 
de hoogte wordt bepaald op 10% van het totale bedrag met een minimum van € 250,- en van 
eventuele gerechtelijke kosten.  

 
 
Artikel 6: Geheimhouding en vertrouwelijkheid. 
 
2.1 Alle informatie die de opdrachtgever dan wel netwerkpartner over een door Van Holy Consulting 

B.V. geselecteerde kandidaat ontvangt is strikt vertrouwelijk. De opdrachtgever dan wel 
netwerkpartner is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Holy 
Consulting B.V. informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te 
verstrekken. Bij overtreding van dit verbod is de opdrachtgever een zonder nadere ingebrekestelling 
opeisbare boete verschuldigd van € 4500,- voor elke verboden handeling, onverminderd het recht 
van van Van Holy Consulting B.V. op volledige schadevergoeding. 

 
 
Artikel 7: Garantieregeling. 
 
7.1 Indien de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever dan wel netwerkpartner en de kandidaat 

binnen de proefperiode (maximaal twee maanden) na indiensttreding wordt beëindigd, dan zal 50% 
van de factuur worden gecrediteerd door Van Holy Consulting B.V., indien aan onderstaande 
voorwaarden wordt voldaan: 
 

• De opdrachtgever dan wel netwerkpartner stelt Van Holy Consulting B.V. schriftelijk 
terstond na het verbreken van de arbeidsovereenkomst binnen 14 dagen op de hoogte van 
de beëindiging, alsmede van de reden die tot de beëindiging heeft geleid; 

• De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van het wijzigen of niet 
nakomen van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever dan wel netwerkpartner, dan 
wel op een andere wijze te wijten aan de opdrachtgever dan wel netwerkpartner; 

• De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van afvloeiing, reorganisatie, 
fusie of overname bij de Opdrachtgever. 

 
Artikel 8: Aansprakelijkheid. 
 
8.1 Van Holy Consulting B.V. stelt zich ten doel geschikte kandidaten bij de opdrachtgever dan wel 

netwerkpartner te introduceren. Van Holy Consulting B.V. geeft echter geen garantie ten aanzien 
van de geschiktheid. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van de referenties van 
de kandidaat en de controle van de behaalde diploma's. Voorts dient de opdrachtgever dan wel 
netwerkpartner zich van de geschiktheid van de kandidaat te vergewissen alvorens een 
dienstverband aan te bieden. 

8.2 Van Holy Consulting B.V. is niet aansprakelijk voor enige verliezen, schade, kosten of uitgaven van 
de opdrachtgever dan wel netwerkpartner ten gevolge van de door Van Holy Consulting B.V. voor 
opdrachtgever dan wel netwerkpartner verrichtte activiteiten. De opdrachtgever dan wel 
netwerkpartner zal Van Holy Consulting B.V. vrijwaren van alle aanspraken van kandidaten en/of 
derden, waarin tevens de kosten van juridische bijstand voor Van Holy Consulting B.V. zijn 
begrepen. 

8.3 Van Holy Consulting B.V. is niet verplicht tot levering. 


