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Algemene Voorwaarden Vacaturebank Facilitair
AÉikel l Definities
In deze algemenevoorwaardenwordende onderstaandebegrippenin de navolgendebetekenis
gebruikt:
VacaturebankFacilitair:
Ingeschrevenbij de Kamer van Koophandelonder nummer 32t5L768, de eigenaaren exploitant
van de websitewww.vacaturebankfaci
litair.nl.
Opdrachtgever:
De natuurlijkeof rechtspersoon
met wie door VacaturebankFacilitaireen overeenkomstwordt
geslotenof die gebruik maakt van de dienstenvan VacaturebankFacilitair.
Website:
De door VacaturebankFacilitairop Internet verzorgdewebsite die te bereiken is via de
domeinnaam: www.vacaturebankfacilitair.nl.
Diensten:
Een door VacaturebankFacilitairaangebodendienst, zoals het plaatsenvan vacatures en
advertentiesop de website; een abonnementdat toegang verleent tot de CV database; het
plaatsenvan bedrijfsinformatie,
bannersen anderebedrijfsuitingen
op de website;de
staffelovereenkomsten
en overigearbeidsmarkt-gerelateerdeuitingenop de website.
Advertentie:
Eenvacature,banner,wiqet, promotiefilmpjeof overigebedrijfsuitingen
van de Opdrachtgever
geplaatstop de Website.
Gebruiker(s):
Particulieregebruikersvan de website die een CV op de website plaatsenen/of vacatures zoeken
op de website.Ook wordenopdrachtgevers
die gebruikmakenvan de dienstenvan de website
aangemerktals gebruiker.
Overeenkomst:
De afsprakentot dienstverleningtussen VacaturebankFacilitairen Opdrachtgeverdie schriftelijk of
digitaalzijn vastgelegd,waarbij dezeAlgemeneVoorwaardenvan toepassingzijn.
Artikel 2 Algemeen
2.L
DezeAlgemeneVoorwaardenzijn van toepassingop elke overeenkomstof andere rechtsbetrekking
tu ssen Vacaturebank FaciIitair en Opdrachtgever.
2.2
Afwijkingenop dezeAlgemeneVoorwaardenzijn slechtsgeldigindiendeze uitdrukkelijkschriftelijk
zijn overeengekomen
door bevoegdevertegenwoordigers
van beidepartijen.Indien niet
bevoegdenaanvullingenen/of wijzingen tot stand brengen kunnen deze zowel door de
Opdrachtgeverals de VacaturebankFacilitairontbondenworden.
2.3
De overigebepalingenvan dezeAlgemeneVoorwaardenzullenvolledigvan kracht blijven indien
enige bepalingvan dezeAlgemeneVoorwaardennietig is of vernietigdwordt en zullen
VacaturebankFacilitairen Opdrachtgeverin overlegtreden teneindenieuwebepalingenter
vervangingvan de nietigec.q. vernietigdebepalingenovereente komen, waarbijzoveelmogelijk
het doel en de strekkingvan de nietigec.q. vernietigdebepalingin acht worden genomen.
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2.4
Toepasselijkheidvan eventuele inkoop- of andere voorwaardenvan de Opdrachtgeverwordt
uitdrukkelijkdoor de VacaturebankFacilitairvan de hand gewezen.
2.5
Advertentiesen teksten kunnen zonder opgaaf van redenendoor VacaturebankFacilitairte allen
tijde wordenverwijderd,Redenenvoor VacaturebankFacilitairom de tekstente verwijderen
kunnenzijn:
- advertentiesof teksten die in strijd zijn met de normen en waarden of met opvattingen zoals
die in de maatschappelijke
samenlevingzijn aanvaard.
- Uitnodigingenom te reagerenop positiesbinnennetwerk-of relatiemarketingofwel het
verrichten van werkzaamhedenvoor het aanbiedenvan diensten.
2.6
Dezealgemenevoorwaardenkunnendoor VacaturebankFacilitairten allen tijde gewijzigdof
aangevuldworden en van toepassingworden verklaard op bestaandeovereenkomsten.Wijzígingen
en/of aanvullingentreden in werking30 (dertig) dagenna bekendmakingop de websiteof op een
lateredatum die in de bekendmakingis vermeld.
Artikel 3 Aanbieding, Offerte en Overeenkomst
3.1
Offertes die door VacaturebankFacilitairzijn uitgebracht bij grote afname van vacature-creditszijn
vrijblijvenden zijn geldiggedurende30 dagen,tenzij andersaangegeven.
De overeenkomstmet VacaturebankFacilitairkomt pas tot stand nadat VacaturebankFacilitairde
opdracht schriftelijk (per post of e-mail) heeft bevestigden deze bevestigingheeft ondertekend,
dan wel per e-mail akkoordheeft verklaarden door de Opdrachtgeveris getekendteruggestuurd
aan VacaturebankFacilitair.
Eventueleaanvullingenenlof wijzigingenvan de overeenkomstdienen schriftelijk door bevoegde
veftegenwoordigersvan partijen te worden overeengekomen.De príjzen in onze aanbiedingenen
offefteszijn gebaseerdop het prijspeilvan 2016 en zijn exclusiefde verschuldigdeB.T.W..
3.2
De prijzenvoor de vacaturecreditsen abonnementendie staan aangegevenop de Vacaturebank
Facilitairzijn geldigtot en met 31 december2016 en exclusiefde verschuldigdeB.T.W.De
vacature credits zijn L2 maandengeldig vanaf het moment van aankoopdatum.
3.3
De overeenkomstvoor een staffelcontractwordt aangegaanvoor de periodevan 1 jaar vanaf
aankoopdatum.Na verloop van l jaar wordt het staffelcontractvan rechtswegebeëindigd,tenzij
partijen schriftelijkanderszijn overeengekomen.
3.4
VacaturebankFacilitairis gerechtigd prijzen te verhogen of te verlagen. De overeengekomen
prijzen in de offerte of overeenkomstzijn te allen tijde van kracht mits de offerte of overeenkomst
binnende gesteldetermijn ondertekenden geretourneerdis aan VacaturebankFacilitair.
AÉikel 4 Gebruik Toegangscode en Dienst
4.1
De door VacaturebankFacilitairtoegekendetoegangscodes
mogenalleenverstrektworden aan
eigen werknemersvan de Opdrachtgeverdie de toegangscodenodig hebbenter vervullingvan de
werving - en selectieactiviteitenvan de Opdrachtgever.
Het is de Opdrachtgeverslechtstoegestaanom één toegangscodeper werknemerte verlenen.
VacaturebankFacilitairkan de Opdrachtgeververzoekenom de identiteitte verstrekkenvan de
werknemersdie de code (s) hebben onwangen, mits anders schriftelijk overeengekomen.
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4.2
VacaturebankFacilitairzal na totstandkomingvan de overeenkomsternaar streven om binnen één
werkdag de toegangscode(s) aan de Opdrachtgeverte verlenen.
4.3
De Opdrachtgeverdient er zorg voor te dragendat dezewerknemersde toegangscode(s) en de
dienstenvan VacaturebankFacilitairuitsluitendgebruikenvoor de werving - en selectieactiviteiten
van de Opdrachtgever.
4.4
Indien de werknemer(s), die in het bezit zijn van de toegangscode(s) niet meer werkzaamzijn
voor de Opdrachtgeverdient Opdrachtgever
VacaturebankFacilitairhiervanonmiddeltijkop de
hoogtestellen.VacaturebankFacilitairzal de Opdrachtgeververvolgenseen nieuweToegangscode
(s) verstrekken.
4.5
Bij misbruikvan de toegangscode(s)
en dienstendoor de Opdrachtgever,heeft Vacaturebank
Facilitairde bevoegdheidom alle vormen van schade(op grond van de wet), waarondermede
inbegrepeninkomstenderving
en alle overigekostendie het gevolgzijn van ongeautoriseerd
gebruik, bij de Opdrachtgeverin rekeningte brengen.
De Opdrachtgeveris VacaturebankFacilitairzondertussenkomstvan de rechtereen onmiddellijk
opeisbareboeteverschuldigdvan € 1.000,- (duizendEuro) per gebeurtenis,indienvacaturebank
Facilitaireen redelijk vermoeden heeft van misbruik door de Opdrachtgeveren Vacaturebank
Facilitairis tevens gerechtigdom de overeenkomstmet de Opdrachtgevermet onmiddellijke
ingangte ontbinden.
Artikel 5 Gebruik Website Vacaturebank Facilitair
5.1
Het (elektronische)verkeer tussen Opdrachtgeveren andere gebruikersvan de website geschiedt
voor eigen rekening.Indien de communicatietussenVacaturebankFacilitairen Opdrachtgever
geschiedtmet behulpvan elektronischemiddelen,zoalse-mail of anderevormen van dataverkeer,
dan zullen beidepartijenzorgdragenvoor een standaardvirus- en spam protectie.Vacaturebank
Facilitairis niet aansprakelijkvoor eventueleschadebij Opdrachtgeverdie het gevolg is van de
verzendingvan virussenen/of andereonregelmatigheden
in de elektronischecommunicatie,en
voor niet of beschadigdontvangenberichten.
5.2
De Opdrachtgeverdient er voor zorg te dragendat het eigencomputersysteem
zodanigte
beveiligdis dat derdengeen ongeautoriseerde
toegangkunnenkrijgen.
5.3
Opdrachtgeversmogen informatieuitsluitendop de websitepublicerenom potentiëlekandidatenin
staat te stellen te reagerenop vacatures,

s.4
Indien het noodzakelijkis om redelijkerwijshet benodigdeonderhoudof noodzakelijke
aanpassingen
of verbeteringente verrichtenaan het systeem;mag VacaturebankFacilitairzonder
voorafgaandebekendmakingde website(tijdelijk) buiten gebruikstellenof het gebruik beperken,
zonder dat hierdoor een recht op schadevergoedingvan de Opdrachtgeverop Vacaturebank
Facilitairontstaat.

5.5
De Opdrachtgeverzal zich te allen tijde onthoudenvan oneigenlijkgebruik van de Diensten,de
website en de toegangscode(s).Onder oneigenlijkgebruik wordt verstaan:
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(1) het dooruerwijzenvan respondentenop geplaatstevacaturesnaar, door te linken naar, te
refereren aan of op wat voor manier dan ook aandachtte vestigen op (websitesvan) derde
partijen,waarondermet name wordt verstaanwerving-en selectiebureaus
in de ruimstezin
van het woord.
(2) het ongevraagden zondervoorafgaandetoestemmingvan e-mail of andereelektronische
berichten ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een vacature. De gegevensvan
de ingeschrevengebruikers (CV's) mogen door de Opdrachtgevernadrukkelijk uitsluitend
gebruikt worden om hen te benaderenvoor concreteof verwachtevacatures in de facilitaire
branche.De Opdrachtgeverheeft de beschikkingover persoonsgegevens,
dit betekentdat de
Opdrachtgeverzich dient te houdenaan de PrivacyWet en Regelgeving;
(3) het langsgeautomatiseerde
weg, zoalsmet behulpvan een zoekprogramma,of anderszinsvia
de website of onderdelendaarvan opvragenof hergebruikenvan substantiëledelen van de
inhoudvan de databank(en)van VacaturebankFacilitair.
De Opdrachtgeveris VacaturebankFacilitairzondertussenkomstvan de rechtereen onmiddellijk
opeisbareboeteverschuldigdvan € 1.000,- (duizendEuro)per gebeurtenis,indienvacaturebank
Facilitaireen redelijk vermoeden heeft van misbruik door de Opdrachtgeveren Vacaturebank
Facilitairis tevens gerechtigdom de overeenkomstmet de Opdrachtgevermet onmiddellijke
ingangte ontbinden.Naastgenoemdeboete kan er een schadevergoeding
op grond van de wet
worden gevorderd.
5.8
VacaturebankFacilitairstaat niet in voor de nauwkeurigheiden juistheidvan advertenties,leaflets,
afbeeldingen,specificaties
van de Dienst(en)op de Website;deze geldenals een weergavebij
benadering.VacaturebankFacilitairis bevoegdwijzigingenaan te brengenin de Dienstenof te
deze te verbeteren of om te laten voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
De Websitebevat hyperlinksen/of verwijzingennaar websitesvan derden,VacaturebankFacilitair
is niet verantwoordelijkvoor de inhoud/nauwkeurigheid
van de websitesvan derden.Daarnaast
bevat de Websitebestandendie voor uitsluitendinformatievedoeleindenzijn opgenomen.
VacaturebankFacilitairstaat niet in voor de juistheidof volledigheidvan dit materiaal,ongeachtof
het materiaal afkomstig is van VacaturebankFacilitairof derden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1
VacaturebankFacilitairis alleenin het geval van grove schulden/of opzet aansprakelijkvoor
schadevan welke aard dan ook, ontstaandoor het niet, niet tijdig of onjuist nakomenvan haar
verplichtingen.In alle gevallenis de aansprakelijkheid
van VacaturebankFacilitairbeperkttot
maximaalde factuurwaardevan dat gedeeltevan de overeenkomst,waaruitde aansprakelijkheid
voorWloeit.Van deze bepaling kan niet worden afgeweken.Onder directe schadewordt uitsluitend
die schadeverstaan die in een direct en onlosmakelijkverband staat met de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
6.2
Voor indirecte schade,daaronderbegrepengevolgschade,gederfdewinst, gemiste besparingen,
schadedoor bedrijfsstagnatie
en enigeandereschadedan die bedoeldin artikel 6.1 is de
aansprakelij kheid van Vacaturebank Facilitair uitgesloten.
6.3
Voor schadevooÉvloeienduit het gebruik van de Websiteen/of de Dienstendoor Opdrachtgeverof
derden en voor alle mogelijke gevolgendaarvan, waaronderook begrepenstoringen in het netwerk
en 'performance'problemen,aanvaardtVacaturebankFacilitairgeen enkeleaansprakelijkheid.
6.4
Opdrachtgevervrijwaart VacaturebankFacilitairvoor alle eventueleaansprakenvan derden in
verband met de teksten en gegevensdie Opdrachtgeverop de Website heeft geplaatst.
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Artikel 7. Overmacht
VacaturebankFacilitairis ontslagenenigeverplichtingtot nakomingvan de overeenkomstbij alle
verhinderingblijft voortbestaan.Het is
situatiesvan overmacht,zolangde desbetreffende
Onderovermacht
uitgeslotenom in dergelijkegevallenaanspraakte maken op schadevergoeding.
wordt verstaan:elke van de wil van VacaturebankFacilitaironafhankelijkeomstandigheid,
waardoorhet nakomenvan verplichtingendoor VacaturebankFacilitairjegens Opdrachtgever
geheelof gedeeltelijkwordt verhinderdof waardoorde nakomingvan de verplichtingin
redelijkheidniet van VacaturebankFacilitairkan wordenverlangd.VacaturebankFacilitairmoet
hiervanzo spoedigmogelijkmeldingmakenaan de Opdrachtgever.
Artikel I Intellectuele eigendomsrechten
8.1
De (intellectueleeigendoms)rechten met betrekkingtot de Website berusten bU Vacaturebank
Facilitairof haar licentiegeversmet uitzonderingvan het materiaal dat door Opdrachtgeveris
geleverdin verbandmet de plaatsingvan een vacatureen/of bedrijfsinformatie.
Onder
(intellectueleeigendoms)rechtenwordenverstaan:auteursrechtenop de teksten,vormgeving,
formats,
afbeeldingen,foto's en overig (stilstaanden/of bewegend)beeldmateriaal,
geluidsmateriaal,
softwareen overigematerialen,de merkrechten(inclusiefdomeinnamen)en
databankrechten.
8.2
Opdrachtgevergarandeertdat zij geen inbreukmaakt op de (intellectueleeigendoms)rechtenvan
derden op de door haar geplaatstevacature(s) en/of bedrijfsinformatie.
8.3
Zondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvan VacaturebankFacilitairis het Opdrachtgever
niet toegestaande Websiteof enige inhouddaarvan,op welke wijze dan ook aan derden
beschikbaarte stellen, te verspreiden,te verzenden,te reproduceren,op welke andere wijze dan
ook in een ander documentof ander materiaalte verwerken.Conformde Databankenwetis het
Opdrachtgeverniet toegestaanom zonderschriftelijkevoorafgaandetoestemmingvan
VacaturebankFacilitair,een substantieelgedeeltevan de inhoudvan de databankop te vragen en
delenvan de inhoudvan de databankherhaalden
te hergebruikenen/of niet-substantiële
systematischop te vragen en te hergebruiken.Op eventuele kopieëndie Opdrachtgevervan (een
gedeeltevan) de Site maakt - voor zover toegestaan- dienenalle vermeldingenvan auteursrecht
en andere (intellectueleeigendoms)rechtente behoudendie op de oorspronkelijkedownloadof
uitdraaite zien zijn.
Artikel9 Betaling
9.1
De verschuldigdebedragendie voortvloeienuit de Overeenkomstzullenéénmaligvooraf in
rekeningwordengebracht.
9.2
Facturendienenbetaaldte worden binnen30 dagen na factuurdatum.Eventuelebezwarentegen
de hoogtevan facturenschortende betalingsverplichting
niet op.
9.3
Opdrachtgeveris in gebrekeindiende betalingstermijnvan 45 dagendan is overschreden.De
Opdrachtgeveris dan een rente verschuldigdvan 1oloper maand,tenzij de wettelijkerente hoger
is; de wettelijkerente is hier bepalend.Vanaf het moment dat de opdrachtgeverin verzuim is tot
volledigebedragzal genoemderente over het
het moment van voldoeningvan het verschuldigde
opeisbarebedrag berekendworden.
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9.4
Bij ontbindingvan een gedaneovereenkomstof het (eerder)intrekkenvan een geplaatstevacature
binnende gesteldetermijn zal geen restitutieof gedeelteervan plaatsvinden.
9.5
Voordat VacaturebankFacilitairtot uitvoering van de overeenkomstovergaat, is Vacaturebank
Facilitairbevoegdvan Opdrachtgeverzekerheidte verlangendoor middel van bijvoorbeeldeen
bankgarantie,voorschotvan betalingof volledigebetalingop voorhand.
9.6
Vorderingenvan VacaturebankFacilitairop de Opdrachtgeverzijn onmiddellijkopeisbaarin geval
van faillissement,liquidatie,beslagof surseancevan betalingvan de Opdrachtgever.
Artikel 1O Incassokosten
10.1
Indien de Opdrachtgeverbij het nakomenvan één of meer van zijn verplichtingenin gebrekeen of
verzuim is, dan zijn alle gemaaktekostendie noodzakelijkzijn om de vorderingente innen voor
rekeningvan de Opdrachtgever.Blijft Opdrachtgeverin gebrekebij de tijdige voldoeningvan een
geldsom, dan is Opdrachtgevereen dadelijk opeisbareboete van 15o/overschuldigdover het nog te
vorderenbedrag met een minimum van € 50,00.
LO.2
In het geval dat VacaturebankFacilitairhogerekostenheeft gemaaktdie redelijkerwijs
noodzakelíjkwaren, zullendeze ook op de Opdrachtgeverwordenverhaald.
10.3
Indien gerechtelijkeen executiekosten
zijn gemaaktdoor VacaturebankFacilitairzijn deze tevens
voor rekeningvan de Opdrachtgever.Over de gemaakteincassokosten
is Opdrachtgeverrente
verschuldigd.
Artikel 11 Duur en beëindiging
11.1
Een overeenkomstwordt aangegaanvoor de daarin aangegevenperiode,een tussentijdse
beëindiging
is niet mogelijk,m.u.v. de gevallengenoemdin art. 11.2 en 11.3.
,,L.2
Indien een van beidepartijen in staat van faillissementraakt, surséancevan betalingaanvraagtof
de bedrijfsvoeringstaaK, heeft de andere partij het recht de overeenkomstzonder inachtneming
van een opzegtermijn te beëindigen,een en ander onder behoudvan rechten. Reedsgefactureerde
bedragenvan Dienstendoor VacaturebankFacilitairvoor de ontbindingvan de overeenkomst
blijvenonverminderdverschuldigden wordenop het moment van de ontbindingdirect opeisbaar.
11.3
Beide partijen hebben het recht om de overeenkomstte ontbinden, indien de andere partfi, ook na
een deugdelijkeen zo gedetailleerdmogelijke,schriftelijkeingebrekestelling,
stellendeeen
redelijketermijn voor zuiveringvan de tekortkoming,toerekenbaartekort blijft schietenin de
nakomingvan verplichtingenuit de overeenkomst.
Lt.4
Het recht op plaatsingvoor de resterendeperiodevan de overeengekomen
duur vervalt
automatischIndien de plaatsingvan een vacaturevoor de afloopvan de overeengekomen
duur
wordt beëindigddoor Opdrachtgever(bijvoorbeeldwanneerde vacatureinmiddelsis vervuld).
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Artikel 12 Geheimhouding
T2.L
Opdrachtgeverheeft de verplichtingom alle informatiegeheimte houdendie onder deze
overeenkomstis verstrektaan Opdrachtgeveren als vertrouwelijkis aangemerkt.Dezeverplichting
van Opdrachtgeverblijft ook van kracht nadat de overeenkomstis beêindigd.
12.2
Beide partijen komen bij deze Overeenkomstwedeaijds overeen dat alle van toepassingzijnde
zullen worden nageleefd.
wetten inzake privacy en gegevensbescherming
Artikel 13 Reglement voor het plaatsen van vacaturês
13.1
Op VacaturebankFacilitairzijn alleenvacaturestoegestaandie betrekkinghebbenop de Facilitaire
branche.
13.2
VacaturebankFacilitairbehoudtzich te allen tijde het recht voor om vacatureszonderopgaafvan
redenente verwijderen.
13.3
Het is verboden om advertentiesen/of vacatureste plaatsenwaarbij niet specifieknaar invulling
van één bepaaldefunctie wordt gestreefd. (zogenaamdegeneriekeadvertenties).
t3.4
De plaatsingstermijnvan een vacatureis 60 dagenen mag maximaaÍ1 maal op de websiteworden
geplaatst.
AÉikel 14 Garantie
14.1
De VacaturebankFacilitairis met veel nauwkeurigheidingericht;zij kan echter niet garant staan
voor:
- het ononderbrokenwerkenen vrij zijn van fouten van de Website;
- het onrechtmatiggebruikdoor derdenvan de systemenvan VacaturebankFacilitair.
- het daadwerkelijkafsluitenvan een overeenkomsttussenwerkzoekendeen Opdrachtgever;
- de bevoegdheidvan de werkzoekendeom eventueleovereenkomstmet Opdrachtgeverte
sluiten;
- juiste of volledige informatie op de Website,zoals bijvoorbeeldde (persoonlijke)informatie,
inclusiefde CV's die door de werkzoekendenzijn opgegeven;
AÉikel 15 Divercen
15.1
Op elke overeenkomsttussenVacaturebankFacilitairen de Opdrachtgeveris Nederlandsrecht van
toepassing.
L5.2
In geval van uitleg van de inhouden strekkingvan deze algemenevoorwaarden,is de Nederlandse
tekst daarvansteedsbepalend.
15.3
Deze voorwaardenzijn gedeponeerdbij de Kamer van Koophandelte Almere.
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De laatstgepubliceerde
versievan dezealgemenevoorwaarden
zijn

steedsvan kracht.

15.5
De algemenevoonruaarden
van vacaturebank
Facilitairprevalerenaltijd bovende algemene
voorwaarden
van klantenen leveranciers
van Vacaturebank
Facilitair.
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