ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

Toepasselijkheid
De relatie tussen stichting Refugee Start Force, tevens
handelende onder de naam RSF Recruitment (hierna:
‘RSF’) gevestigd te Staringstraat 11E, 1054 VM
Amsterdam (KvK 63570645)
en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door
de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, welke van
toepassing zijn op alle offertes, opdrachten en
overeenkomsten van RSF betrekking hebbende op
promotionele werkzaamheden en/of het werven van
kandidaten in welke vorm dan ook.

2.

Totstandkoming overeenkomst en tariefstelling

2.1

Nadat de opdrachtgever RSF een opdracht tot
promotionele werkzaamheden en/of werving en
selectie verstrekt, ontvangt de opdrachtgever een
opdrachtbevestiging met de te verichten werkzaamheden en tariefstelling. Opdrachtbevestigingen
per email zijn rechtsgeldig.

2.2

2.3

2.4

2.5

3.
3.1

RSF verricht haar werkzaamheden op basis van een
vooraf vastgestelde vergoeding of op “no cure, no pay”
basis met een vooraf afgesproken prestatievergoeding.
Indien partijen een honorarium afspreken op basis van
het bruto maandsalaris van de kandidaat, dan verstaat
RSF onder het bruto maandsalaris alle vastgelegde
inkomensbestanddelen, zoals het bruto maandsalaris
inclusief vakantiegeld en andere extra vergoedingen.
Indien de opdrachtgever een door RSF aangedragen
kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de
opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het
kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een
over-eenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot
stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog
gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee
overeenkomstig
het
gestelde
in
de
opdrachtbevestiging.
Indien de opdrachtgever een door de wervingsactie
van RSF geïntroduceerde kandidaat besluit aan te
stellen op een andere functie dan waarvoor de
opdracht in beginsel is verstrekt, is het overeengekomen honorarium onverkort verschuldigd.
Betaling

3.2

Bij overschrijding van de betalingstermijn is RSF
gerechtigd vertragingsrente ter hoogte van 1,5% per
kalendermaand in rekening te brengen. Blijft de
opdrachtgever ook na de aanmaning in gebreke tot
betaling, dan is RSF gerechtigd alle (buiten-)
gerechtelijke incassokosten door te berekenen met
een minimum van € 250,00.

4

Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Opdrachtgever zal RSF zowel voorafgaand aan de
opdracht, tijdens de uitvoering van de overeenkomst
als daarna volledig geïnformeerd houden en alle
relevante informatie verschaffen die redelijkerwijs
nodig is voor de uitvoering en controle van de
opdracht.

4.2

RSF zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle
zorgvuldigheid in acht nemen. Alle opdrachten gelden
als inspanningsverbintenis en nimmer als resultaatverplichting.

5.

Aansprakelijkheid

5.1

RSF sluit aansprakelijkheid uit van alle schade die
eventueel kan voortvloeien uit de overeenkomst,
waaronder gevolgschade en schade veroorzaakt door
RSF geworven kandidaten.

5.2

De opdrachtgever vrijwaart RSF tegen alle aanspraken
van derden welke direct, indirect of zijdelings met de
bemiddeling van RSF samenhangen of zouden kunnen
samenhangen.

6.

Vertrouwelijkheid

6.1

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader
van de opdracht, aan de andere partij ter kennis
komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden schade kan
berokkenen aan de andere partij.

7

Toepasselijkheid

7.1

Op alle overeenkomsten met RSF is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

7.2

Bij verschillen van inzicht tussen RSF een de
opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de
opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal
door partijen te goeder trouw en met de grootste
spoed een oplossing worden gezocht. Indien partijen er
niet in slagen tot een oplossing te komen is de
rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

De opdrachtgever betaalt facturen van RSF binnen 30
dagen na factuurdatum. Alle tarieven overeengekomen
tussen opdrachtgever en RSF zijn exclusief BTW indien
van toepassing.
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