2017

Algemene Voorwaarden
WERVING & SELECTIE

Inhoudsopgave
1.1 Definities........................................................................................................................................ 2
1.2 Toepasselijkheid ............................................................................................................................ 2
1.3 Tot stand komen Opdracht ........................................................................................................... 3
1.4 Opdracht ........................................................................................................................................ 3
1.5 Verplichtingen Opdrachtgever ...................................................................................................... 3
1.6 Annulering of wijziging opdracht .................................................................................................. 4
1.7 Einde Opdracht .............................................................................................................................. 4
1.8 Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst ............................................................................. 4
1.9 Kosten / Fee................................................................................................................................... 5
1.10 Betaling aan Profamo .................................................................................................................. 6
1.11 Voorkoming van discriminatie..................................................................................................... 7
1.12 Geheimhouding ........................................................................................................................... 7
1.13 Privacy ......................................................................................................................................... 7
1.14 Intellectueel eigendom................................................................................................................ 8
1.15 Aansprakelijkheid en vrijwaring Profamo ................................................................................... 8
1.16 Recht- en forumkeuze ................................................................................................................. 9
1.17 Niet-wervingsbeding ................................................................................................................... 9
1.18 Belastingen .................................................................................................................................. 9
1.19 Slotbepaling ................................................................................................................................. 9

1

1.1 Definities
1.1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Profamo:

Profamo, gevestigd aan het Stationsplein 26, 6512AB
te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67770142, hierna te
noemen Profamo.

2) Opdrachtgever:

De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een
overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan
met Profamo.

3) Opdracht:

De overeenkomst tussen Profamo en Opdrachtgever,
waarbij Profamo zich jegens Opdrachtgever verplicht
om zich in te spannen een Kandidaat te werven en te
selecteren voor indiensttreding bij Opdrachtgever,
dan wel in een andere relatie werkzaamheden te gaan
verrichten bij Opdrachtgever.

4) Kandidaat:

Iedere natuurlijke persoon die door Profamo wordt
voorgedragen om werkzaamheden te gaan verrichten.

6) Opdrachtgeverstarief/Fee:

De door Opdrachtgever aan Profamo verschuldigde
vergoeding in verband met de Opdracht.

7) Bruto jaarinkomen:

Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst: het
tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken
jaarsalaris inclusief vakantiegeld, aangevuld met
gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus,
tantième of winstdeling en overige emolumenten.

1.2 Toepasselijkheid
1.2.1. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2017.
1.2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, Opdrachten
aan en overeenkomsten met Profamo (ongeacht of die aanbiedingen, Opdrachten en/of
overeenkomsten betrekking hebben op het ter beschikking stellen van Professionals aan
Opdrachtgevers en/of het uitvoeren van werving- en selectiewerkzaamheden voor
Opdrachtgevers).
1.2.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover
die specifiek en schriftelijk door Profamo zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden
afgeleid uit het onbesproken laten door Profamo van een eventuele van toepassing
verklaring van algemene voorwaarden door Opdrachtgever. Die afwijking geldt dan ook
alleen voor het betreffende geval. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.2.4. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen Profamo en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij
voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
op nadien gesloten Opdrachten.
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1.2.5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen
en Opdrachten met Profamo.

1.3 Tot stand komen Opdracht
1.3.1. Alle aanbiedingen van Profamo zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij
tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.
1.3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken
kosten.
1.3.3. Mondelinge toezeggingen van Profamo zijn pas verbindend als die schriftelijk zijn
bevestigd.
1.3.4. Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het
moment dat Profamo deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat
Profamo feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.
1.3.5. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de Opdracht, heeft Profamo
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

1.4 Opdracht
1.4.1. Profamo zal zich ervoor inspannen een of meer Kandidaten voor te dragen.
Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als
indicatief beschouwd. Profamo schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever
en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever,
indien Profamo om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.
1.4.2. Profamo is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt
verstrekt. Profamo gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Profamo gaat er
evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen
of van referenten juist en volledig is. Profamo zal zich inspannen de verkregen informatie
te beoordelen op juistheid en volledigheid echter kan niet aangesproken worden wanneer
blijkt dat de informatie gegeven door derden niet juist is.
1.4.3. Profamo is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos
gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever.
1.4.4. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels
en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de
door Profamo in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden kandidaat.
1.4.5. Profamo mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van derden.

1.5 Verplichtingen Opdrachtgever
1.5.1. Profamo gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die de
Opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen
verstrekt. Profamo gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door Opdrachtgever
wordt verstrekt.
1.5.2. Opdrachtgever is gehouden Profamo in het kader van de dienstverlening te voorzien van
alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet
uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het
personeelsbestand.

3

1.5.3. Profamo gaat er bij de uitvoering van de Opdracht van uit dat de Opdrachtgever de
benodigde medewerking verleent en tijd inruimt voor onder andere de gesprekken met
Kandidaten en spreekkamers ter beschikking stelt.
1.5.4. Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot Kandidaten vertrouwelijk en
zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandida(a)t(en) en/of
Profamo.

1.6 Annulering of wijziging opdracht
1.6.1. Indien Opdrachtgever de Opdracht intrekt, tussentijds beëindigd of essentiële kenmerken
van de Opdracht wijzigt, worden reeds verschuldigde kosten, zoals startvergoeding of
reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en advertentiekosten bij Opdrachtgever in
rekening gebracht. Onder wijziging van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt
verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan Profamo verstrekte Opdracht
dat, naar oordeel van Profamo, een nieuwe Opdracht is ontstaan.
1.6.2. De hoogte van de startvergoeding bedraagt € 500,- per week vanaf het moment dat de
Opdracht tot stand is gekomen volgens art. 1.3.4. met een maximum van € 1.500,-.

1.7 Einde Opdracht
1.7.1. Een Opdracht eindigt op het moment dat er een plaatsing tot stand komt of op het
moment dat een der partijen (ná de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn)
de Opdracht beëindigd.
1.7.2. De Opdracht tussen Profamo en Opdrachtgever kan – naast de mogelijkheden die de wet
biedt - per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, ingeval:
A. De Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is
ingediend;
B. De Opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een
aanvraag is ingediend;
C. De Opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of
delen daarvan verliest;
D. (De onderneming van) de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
E. Naar het oordeel van Profamo inning van bestaande of toekomstige vorderingen
op Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
F. Er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de Opdrachtgever;
Het voorgaande laat onverlet het recht van Profamo om volledige schadevergoeding te
vorderen van Opdrachtgever.

1.8 Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst
1.8.1. Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat binnen één maand na aanvang wordt
beëindigd door Opdrachtgever of Kandidaat zal Profamo zonder extra kosten te
berekenen – met uitzondering van aanvullende advertentiekosten, welke vooraf ter
goedkeuring aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – een andere Kandidaat
zoeken, mits:
A. Opdrachtgever binnen zeven dagen na beëindiging door de Kandidaat Profamo
hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en;
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B. De beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de
arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever, en;
C. De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd, en;
D. De beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname,
en;
E. Opdrachtgever alle door Profamo gefactureerde bedragen betaald heeft, en;
F. De voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden staan door Opdrachtgever
zijn nagekomen.
G. Opdrachtgever aan al haar financiële verplichting richting Profamo heeft voldaan.
1.8.2. Gedurende het eerste halfjaar wordt er door Profamo contact onderhouden met zowel
de Opdrachtgever als de Kandidaat. Wanneer het dienstverband van de aangestelde
Kandidaat binnen een halfjaar wordt beëindigd, zal een nieuwe (zoek)Opdracht worden
uitgevoerd onder hantering van de volgende kortingspercentages:
• In de eerste, tweede en derde maand na indiensttreding 75% mits niet aan
voorwaarden art. 1.8.1. voldaan is.
• In de vierde, vijfde en zesde maand na indiensttreding 50%
1.8.3. Indien de Kandidaat gedurende het eerste half jaar arbeidsongeschikt wordt ten gevolge
van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel
van Profamo, de bedrijfsomstandigheden bij Opdrachtgever van dien aard zijn dat de
slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt Profamo zich het recht de
hernieuwde Opdracht niet te aanvaarden.

1.9 Kosten / Fee
1.9.1. Opdrachtgever is aan Profamo een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen
Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt of wanneer de
Kandidaat anderszins werkzaam zal zijn voor Opdrachtgever.
1.9.2. De door Opdrachtgever aan Profamo verschuldigde kosten van een werving- of
selectieprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste Bruto Jaarinkomen dat
de Kandidaat bij Opdrachtgever zal gaan verdienen.
1.9.3. De Opdrachtgever is de fee in het vorige lid tevens verschuldigd indien de Kandidaat in
eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, maar binnen twaalf maanden na
het eindigen van een Opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een
Kandidaat welke door Profamo is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een
arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de
Opdracht genoemde functie, met de Kandidaat aangaat.
1.9.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en)
die door Profamo zijn aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaten aan
derden voor te stellen. Overtreding van het bepaalde in dit artikel leidt tot een aan
Profamo verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van een bedrag gelijk
aan 22% van het Bruto Jaarinkomen van de betreffende Kandidaat. Onverminderd het
recht om de daadwerkelijke schade te vorderen.
1.9.5. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen
in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van
Profamo een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat ter
beschikking.
1.9.6. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een Opdrachtgever in dienst treden,
is Opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te
voldoen.
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1.10 Betaling aan Profamo
1.10.1. Betaling dient te geschieden aan Profamo binnen 14 dagen na factuurdatum door
overboeking van het bedrag op de bankrekening van Profamo die op de factuur staat.
1.10.2. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat Opdrachtgever
via beslag onder zichzelf of anderszins zijn betalingsverplichting mag blokkeren.
1.10.3. Indien niet binnen de hiervoor gestelde termijn is betaald, treedt van rechtswege
verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim
treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval is
Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per
kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt
aangemerkt. De in het bezit van Profamo zijnde doordruk of kopie van de door Profamo
aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid
van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
1.10.4. Indien Profamo maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is
Opdrachtgever gehouden om aan Profamo alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte
kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand
(ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De
opgave van Profamo van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens
tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de
verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,-.
1.10.5. Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen
30 kalenderdagen na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij Profamo te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. De
reclame dient onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Profamo gemeld te worden.
Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur betwisten. De
bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Een
reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
1.10.6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe,
naar het oordeel van Profamo, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op
schriftelijk verzoek van Profamo een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid,
door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn
verplichtingen jegens Profamo. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als
toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen.
De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in
verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de
Opdrachtgever.
1.10.7. Indien de Opdrachtgever het in artikel 1.10.6. bedoelde voorschot niet verstrekt of de
gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Profamo gestelde termijn, is de
Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is
vereist en is Profamo dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen
op te schorten dan wel ontbinding van alle Opdrachten bij de Opdrachtgever in te roepen.
1.10.8. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn
verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de
verplichtingen van Profamo automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met
inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Profamo volledige betaling verlangen van
Opdrachtgever

6

1.10.9. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot
dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de
tenaamstelling van de factuur.

1.11 Voorkoming van discriminatie
1.11.1. Opdrachtgever en Profamo zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of
overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten
wegen. Opdrachtgever en Profamo zullen ook overigens geen verboden onderscheid
maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras,
nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische
ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

1.12 Geheimhouding
1.12.1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren
te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk
voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als
vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in
het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en
(persoons)gegevens van kandidaten.
1.12.2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij
de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde
derden.
1.12.3. Profamo is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat
een Kandidaat geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Opdrachtgever zal
Profamo vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig
naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Kandidaat

1.13 Privacy
1.13.1. In het kader van de Opdracht dan wel op grond van de samenwerking tussen
Opdrachtgever en Profamo of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van
persoonsgegevens, met name van Kandidaten en Professionals plaats. De Opdrachtgever
en Profamo zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. De
Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Profamo die Profamo op grond van
toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Profamo aan hem verstrekte
gegevens.
1.13.2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Profamo alleen persoonsgegevens
worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de
eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende
personen.
1.13.3. De Opdrachtgever vrijwaart Profamo tegen elke aanspraak van Kandidaten,
Professionals, medewerkers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Profamo in
verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en
vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Profamo.

7

1.14 Intellectueel eigendom
1.14.1. De door Profamo in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen,
databases, werkwijzen, assessments en tests anderszins, blijven eigendom van Profamo,
dan wel diens licentiegevers.
1.14.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Profamo over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins
gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor
een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
1.14.3. Profamo verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader
van de Opdracht door de Opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland
geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.
1.14.4. De Opdrachtgever vrijwaart Profamo voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

1.15 Aansprakelijkheid en vrijwaring Profamo
1.15.1. De Opdrachtgever voert altijd zelf een kennismakingsgesprek c.q. sollicitatiegesprek met
de geselecteerde kandidaten.
1.15.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
1.15.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat,
mede omvattend de controle over de behaalde diploma’s. Opdrachtgever dient zichzelf
van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen, alvorens deze in dienst te nemen.
1.15.4. Profamo is aansprakelijk voor schade als de schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg
is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, mits:
A. Profamo is niet aansprakelijk indien Kandidaat niet in dienst wil treden of
(voortijdig) weer beëindigt.
B. Profamo is niet aansprakelijk indien Profamo niet of niet tijdig, om welke reden
dan ook een Kandidaat kan voorstellen.
1.15.5. Profamo geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de
(uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Profamo kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om de
door Opdrachtgever gevraagde kandidaten voor te dragen.
1.15.6. Profamo is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever (van welke aard dan ook)
ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat of dat die persoon op welke wijze dan
ook niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen.
1.15.7. Profamo is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of verliezen uit welke
hoofden dan ook die de Kandidaat toebrengt aan Opdrachtgever zijn bedrijf en/of derden.
1.15.8. Aansprakelijkheid van Profamo is altijd beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval
door de verzekeraar van Profamo daadwerkelijk wordt uitgekeerd en zal nooit meer
bedragen dan het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd of zou zijn.
Aansprakelijkheid van Profamo voor indirecte schade, daaronder mede begrepen
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door
verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.
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1.16 Recht- en forumkeuze
1.16.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
1.16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen
partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste
instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank
Zutphen.

1.17 Niet-wervingsbeding
1.17.1. Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de Opdracht en
gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, niet toegestaan een
arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan
te gaan met werknemers of vertegenwoordigers die ten tijde van de Opdracht in dienst
waren bij Profamo, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profamo.
1.17.2. Overtreding van het bepaalde in artikel 1.17.1 leidt tot een aan Profamo verschuldigde
en onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,(vijftigduizend euro). Onverminderd het recht om de daadwerkelijke schade te vorderen.

1.18 Belastingen
1.18.1. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden of andere documentatie van de
Opdracht zijn genoemd, zijn altijd exclusief de daarover verschuldigde belastingen
(waaronder begrepen BTW).

1.19 Slotbepaling
1.19.1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht
blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij
de strekking van de te vervangen bepalingen.
1.19.3. Profamo is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de
overige overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde.
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