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Algemene Voorwaarden Attentix B.V.     

 

1.  Definities 

 

Attentix: Attentix B.V. is gevestigd aan Middelweg 2A 5253 CA te Nieuwkuijk en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 81548389. 
1.1.  

1.2. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van Opdracht aangaat of 

is aangegaan met Attentix. 

1.3. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Attentix te bepalen werkzaamheden die 

door Attentix verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. 

1.4. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle 

werkzaamheden die de Kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever 

verricht/zal gaan verrichten. 

1.5. Kandidaat: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door Attentix aan Opdrachtgever wordt 

aangedragen. 

1.6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als 

identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 

geïdentificeerd. 

 

 

2.        Toepasselijkheid  

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Attentix verstrekte Opdrachten. Een 

verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning van Attentix 

gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden. 

2.2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend 

rechtsgeldig indien deze door Attentix schriftelijk zijn bevestigd.  

2.3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten Opdrachten, overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen 

van Attentix is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of Kandidaat in het 

buitenland gevestigd of woonachtig is. 

2.4. Attentix behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.  

 

3.        Opdrachten en zorgvuldigheid 

 

3.1. Door de aanvaarding van een Opdracht door Attentix, neemt Attentix een inspanningsverplichting op 

zich. De Opdracht wordt naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap uitgevoerd. 

3.2. De Opdrachtgever is gehouden Attentix tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke 

redelijkerwijze in verband met de Opdracht van belang kan zijn. 

3.3. De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die 

door Attentix is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. 

3.4.  Attentix en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

 

 

4.  Vergoeding en kosten 

 

4.1.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding welke Opdrachtgever aan Attentix 

dient te voldoen, 22 % van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat bij Opdrachtgever. Het bruto 

jaarsalaris van de Kandidaat bij de Opdrachtgever wordt bepaald door de som van 12 bruto 

maandsalarissen inclusief vakantiegeld.   
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4.2. (Inter)nationale reis- en/of verblijfkosten gemaakt door Attentix en/of de Kandidaat worden 

doorberekend, op basis van vergoeding, in overleg met de Opdrachtgever. 

 

5.   Betaling en incassokosten 

 

5.1.  De betaling dient aan Attentix te geschieden nadat de Kandidaat een Arbeidsovereenkomst 

aangaat/ondertekent bij Opdrachtgever. Alle vergoedingen, kosten en andere bedragen die door Attentix 

gefactureerd worden zijn onherroepelijk. 

5.2. Het wettelijke BTW tarief is van toepassing op alle facturen van Attentix. De betaling dient te 

geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn behoudt Attentix 

zich het recht voor om de wettelijke rente in rekening brengen.  

5.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 

Opdrachtgever.  

 

 

6.  Annulering / tijdelijk stopzetten van de Opdracht 

 

6.1.  Opdrachten kunnen op ieder moment geannuleerd worden door de Opdrachtgever. 

6.2.  Bij annulering door Opdrachtgever waardoor er géén Arbeidsovereenkomst door een Kandidaat wordt 

aangegaan bij Opdrachtgever, heeft Attentix het recht om 50% van de vergoeding zoals genoemd in 

artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden te factureren aan Opdrachtgever. Indien er onduidelijkheid 

bestaat over het bruto jaarsalaris ten tijde van annulering van de Opdracht stelt Attentix de vergoeding 

vast op basis van een gemiddeld bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld). Het gemiddeld bruto 

jaarsalaris is gebaseerd op de zwaarte van de functie bij Opdrachtgever en de kwaliteiten en ervaring 
waarover een geschikte Kandidaat dient te beschikken.  

6.3. Attentix behoudt zich het recht voor een Opdracht eenzijdig te beëindigen. Attentix kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de eenzijdige beëindiging.   

6.4.  De Opdrachtgever kan de Opdracht tijdelijk stopzetten voor een periode van maximaal 90 dagen. De 

tijdelijke stopzetting dient schriftelijk aan Attentix te geschieden. Wanneer de termijn van 90 dagen is 

verstreken geacht Attentix de Opdracht te zijn geannuleerd door Opdrachtgever. Attentix heeft het recht 

om 50% van de vergoeding zoals genoemd in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden te factureren 

aan Opdrachtgever. Indien er onduidelijkheid bestaat over het bruto jaarsalaris ten tijde van annulering 

van de Opdracht stelt Attentix de vergoeding vast op basis van een gemiddeld bruto jaarsalaris 

(inclusief vakantiegeld). Het gemiddeld bruto jaarsalaris is gebaseerd op de zwaarte van de functie bij 

Opdrachtgever en de kwaliteiten en ervaring waarover een geschikte Kandidaat dient te beschikken. 

Indien de Opdracht wordt hervat na 90 dagen zal er een nader te bepalen vergoeding worden 

afgesproken tussen de Opdrachtgever en Attentix.  

 

7. Aansprakelijkheid 

 

7.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze voor een Kandidaat. Attentix is niet 

aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de 

Opdrachtgever. Attentix zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar 

dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoek plicht. Attentix aanvaardt derhalve geen enkele 

aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op 

basis van onjuiste of onvolledige informatie een Arbeidsovereenkomst met Kandidaat is aangegaan.  

7.2.  Attentix is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden 

mochten lijden door handelen of nalaten van een Kandidaat of door foutieve informatie verstrekt door 

Kandidaten gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een Arbeidsovereenkomst met 

betreffende Kandidaat.  
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7.3.  Opdrachtgever vrijwaart Attentix tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings 

met de Opdracht samenhangen of zouden kunnen samenhangen. 

7.4.  Eventuele aansprakelijkheid van Attentix is in alle gevallen beperkt tot maximaal de met de 

Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding. 

7.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan een Kandidaat, die door tussenkomst van Attentix met de 

Opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Attentix om, direct dan wel indirect, werkzaamheden 

voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel 

door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de Opdrachtgever gelieerd zijn. 

Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende een half jaar nadat door tussenkomst van Attentix 

het laatste contact tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat heeft plaatsgehad. Bij overtreding van wat 

hiervoor is vermeld is de Opdrachtgever Attentix een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare 

boete verschuldigd van zes bruto maandsalarissen exclusief BTW per overtreding. Indien er 

onduidelijkheid bestaat over het bruto jaarsalaris stelt Attentix de vergoeding vast op basis van een 

gemiddeld bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld). Het gemiddeld bruto jaarsalaris is gebaseerd op de 

zwaarte van de functie bij Opdrachtgever en de kwaliteiten en ervaring waarover een geschikte 

Kandidaat dient te beschikken. 

7.6.  Onverminderd artikel 7.5. van deze algemene voorwaarden behoudt Attentix zich het recht voor om 

volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen 

 

 

8. Exclusiviteit en privacy 

 

8.1. Attentix werkt op basis van exclusiviteit.  

 De door Attentix vooraf gefactureerde kosten bij aanvang searchopdracht zullen bij beëindiging 

opdracht door opdrachtgever niet worden gerestitueerd. 
Alle informatie welke Attentix aan de Opdrachtgever verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden 

behandeld. Deze informatie is alleen toegankelijk voor personen die direct betrokken zijn bij de 

selectieprocedure. Informatie mag niet worden gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van zowel Attentix als de Kandidaat. 

8.2.  Zonder toestemming van Attentix en de Kandidaat is het niet toegestaan om referenties te controleren. 

8.3  Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden 

  verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt 

overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en het Privacybeleid van Attentix. 

8.4  Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te 

beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening 

houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

 

9.   Geschil 

 

9.1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Nederlandse tekst is bij enig 

geschil over de inhoud of strekking bindend. 

9.2. De rechtsverhouding tussen Attentix en haar Opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. 

Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door 

de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

 

 

10.        Inwerkingtreding 

 

10.1  Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 april 2018 en vervangen daarmee alle eerdere 

algemene voorwaarden van Attentix.  

 


