VOORWAARDEN SMART CONNECTIONS RECRUITMENT & INTERIM

1. Opdrachten
1.1. Als grondslag voor iedere opdracht aan Smart Connections geldt een met Smart Connections en
haar opdrachtgever in samenwerking opgestelde functieomschrijving. Onder opdracht wordt
verstaan een overeenkomst met een opdrachtgever voor het voordragen van één of meer kandidaten
voor een dienstbetrekking bij de betrokken organisatie zelf c.q. haar dochter- of zusterbedrijven.
1.2. Bedoelde functieomschrijving zal in ieder geval een omschrijving bevatten van de in het bedrijf
van de opdrachtgever te vervullen functie, de vereisten waaraan een eventuele kandidaat voor die
functie dient te voldoen, alsmede een indicatie van het bruto jaarsalaris.
1.3. Gegevens en curricula vitae van door Smart Connections voorgestelde kandidaten blijven
eigendom van Smart Connections en worden uitsluitend verstrekt ten behoeve van een verstrekte
opdracht. Zij mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Smart Connections, niet worden
doorgegeven aan en/of ter inzage worden gegeven aan derden.
1.4. In geval van een exclusieve opdracht zal Smart Connections geen medewerkers van de
opdrachtgever ten behoeve van een andere opdrachtgever benaderen, gedurende een periode van
twaalf maanden na afronden van de opdracht.
1.5. Opdrachtgever zal geen medewerkers van Smart Connections benaderen ten behoeve van de
eigen of een andere organisatie gedurende een periode van twaalf maanden na afronden van de
opdracht.
1.6. Smart Connections aanvaardt, behoudens opzet en grove schuld, geen enkele aansprakelijkheid.
Voorzover Smart Connections al aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid
altijd beperkt tot de hoogte van het overeengekomen honorarium voor een specifieke opdracht.
1.7. Smart Connections draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door een
voorgestelde kandidaat mochten worden veroorzaakt jegens derden of de opdrachtgever zelf.

2. Werving en (voor)selectie
2.1. Smart Connections heeft een inspanningsverplichting om naar beste weten en kunnen, één of
meer kandidaten aan de opdrachtgever voor te dragen op basis van bij Smart Connections bekende
gegevens over kundigheden, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van kandidaten en op basis
van de door beide partijen opgemaakte functieomschrijving. Smart Connections is niet
verantwoordelijk voor de juistheid van door kandidaten verstrekte gegevens.
2.2. Smart Connections is verantwoordelijk voor de voorselectie en het aandragen van geschikte
kandidaten, echter de verantwoordelijkheid voor de eindbeoordeling en het aannemen van de
kandidaten berust bij de opdrachtgever.
2.3. De opdrachtgever en/of een aan opdrachtgever gelieerde partij, is geheel vrij met kandidaten al
dan niet een overeenkomst aan te gaan. In geval van overeenstemming dient opdrachtgever Smart
Connections hierover binnen twee werkdagen te informeren en een kopie van de
arbeidsovereenkomst te overleggen.
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3. Honorarium en kosten
3.1. Opdrachtgever is Smart Connections een honorarium verschuldigd voor haar werkzaamheden.
Uitgangspunt hierbij is het totaalhonorarium dat wordt bepaald door het jaarinkomen van de
kandidaat vermenigvuldigd met het honoreringspercentage zoals vermeld in de overeenkomst tussen
Smart Connections en opdrachtgever.
3.2. Onder het jaarinkomen wordt ongeacht de werkelijke omvang en duur van de overeenkomst
verstaan het bruto maandsalaris o.b.v. een fulltime dienstverband vermenigvuldigd met twaalf
maanden (c.q. het bruto periodesalaris vermenigvuldigd met het aantal perioden in 12 maanden),
aangevuld met vakantiegeld en eventuele vaste extra uitkeringen zoals een dertiende en/of
veertiende maand en eventuele bij het 100% behalen van de doelstellingen uit te betalen variabele
inkomensbestanddelen zoals bonussen, provisie, commissie, winstuitkeringen en dergelijke.
3.3. Honoraria zijn inclusief reis- en verblijfkosten binnen Nederland, maar exclusief eventuele huur
van externe faciliteiten en buitenlandse reis- en verblijfkosten. Eventuele externe kosten, zoals
reiskosten die door kandidaten worden gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever en worden
separaat doorbelast.
3.4. Honoraria zijn exclusief mediakosten, die alleen in onderling overleg worden gemaakt.
3.5. Indien opdrachtgever werkt met een financieel-administratieve procedure waarbij een
inkoopnummer (‘Purchase Order’) is vereist, stelt opdrachtgever dit terstond bij aanvang van de
opdracht ter beschikking aan Smart Connections. Indien het inkoopnummer aan Smart Connections
pas ter beschikking wordt gesteld nadat een kandidaat is geplaatst, wordt de bepaalde
betalingstermijn verkort tot de bepaalde betalingstermijn vanaf de datum van de
arbeidsovereenkomst met de kandidaat.
3.6. Bij een succesvolle plaatsing is opdrachtgever het totaalhonorarium direct opeisbaar
verschuldigd. Van een succesvolle plaatsing is sprake indien binnen 24 maanden na datum van het
introduceren van een kandidaat een arbeidscontract of enig andere overeenkomst ter verrichting van
arbeid tot stand komt tussen opdrachtgever of een aan deze gelieerde onderneming en kandidaat,
ongeacht of de kandidaat al in enige vorm bij opdrachtgever bekend was en ongeacht de uiteindelijke
functiebenaming en functie-inhoud.
3.7. Indien opdrachtgever met meer kandidaten een overeenkomst aangaat, is opdrachtgever voor
elk van deze kandidaten het overeengekomen honorarium verschuldigd.
3.8. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien een declaratie
niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe een nadere
ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Alle
incassokosten, waaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel
voor rekening van de opdrachtgever.

4. Exclusiviteit
4.1. Bij opdrachten voor werving en selectie is een exclusiviteitsperiode van 3 maanden van
toepassing. De opdrachtgever is gehouden om kandidaten waarmee hij binnen de
exclusiviteitsperiode in contact komt bij Smart Connections in te brengen in de selectieprocedure. Bij
het niet-nakomen hiervan wordt dat beschouwd als het intrekken van de opdracht.
4.2. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt binnen de exclusiviteitsperiode, is Smart Connections
gerechtigd een searchfee in rekening te brengen als vergoeding voor de reeds verrichte
werkzaamheden. Deze searchfee wordt berekend op basis van het aantal bestede uren
vermenigvuldigd met een uurtarief van 125 Euro.

5. Garantieregeling
5.1. Indien het dienstverband met een door Smart Connections gepresenteerde kandidaat binnen
twee maanden wordt verbroken op initiatief van de kandidaat dan wel door ontslag wegens
dringende redenen welke zijn toe te rekenen aan de kandidaat, zal Smart Connections de opdracht
kosteloos (met uitzondering van eventuele out-of-pocket kosten) opnieuw in behandeling nemen.
Om aanspraak te kunnen maken op deze clausule dient een opdracht hiertoe binnen 5 werkdagen na
het verbreken van de arbeidsovereenkomst bij Smart Connections te worden aangemeld en dienen
alle verschuldigde honoraria te zijn betaald.

6. Geschillen
6.1. Reclame omtrent declaraties dient binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bij Smart
Connections te worden gemeld. Na verloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht alle
rechten om de declaratie aan te vechten, te hebben verwerkt.
6.2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid
van de overige onverlet.
6.3. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Smart Connections
is het Nederlands recht van toepassing.
6.4. Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering
daarvan, of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, zullen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van
andere aan de rechtbank te Utrecht worden voorgelegd.

