Algemene Voorwaarden Attenix
1.

Definities

1.1.
1.2.
1.3.

Attentix: Attentix is gevestigd aan Akkerlaan 22, 5143 ND te Waalwijk en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te (Eindhoven) onder nummer (61851728).
Opdrachtgever: een ieder die met Attentix een overeenkomst sluit.
Kandidaat: de persoon die door Attentix aan de opdrachtgever wordt aangedragen.

2.

Algemeen

2.1.

Alle aan Attentix verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.

Opdrachten

3.1.

Door de aanvaarding van een opdracht neemt Attentix een inspanningsverplichting op zich. De
presentatie van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van
goed vakmanschap.

4.

Vergoeding en kosten

4.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de vergoeding welke de opdrachtgever
aan Attentix dient te voldoen, 25% van het jaarlijkse bruto salaris inclusief vakantiegeld van
de kandidaat. Het bruto jaarlijkse salaris van de kandidaat bij de opdrachtgever wordt bepaald
door de som van 12 maandsalarissen inclusief vakantiegeld, jaarlijkse en/of andere periodieke
bonussen.
Internationale reis- en/of verblijfkosten gemaakt door Attentix en/of de kandidaat worden
doorberekend, op basis van vergoeding, in overleg met de opdrachtgever.

4.2.

5.

Betaling en incassokosten

5.1.

De betaling dient aan Attentix te geschieden na ondertekening van het arbeidscontract van de
kandidaat bij de opdrachtgever. Alle vergoedingen die door Attentix gefactureerd worden zijn
onherroepelijk.
Het wettelijke BTW tarief is van toepassing op alle facturen van Attentix. De betaling dient te
geschieden 30 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn behoudt Attentix
zich het recht voor om de wettelijke rente in rekening brengen.
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.

5.2.

5.3.

6.

Annulering / tijdelijk stopzetten van de opdracht

6.1.

Opdrachten kunnen op ieder moment geannuleerd worden door de opdrachtgever. Attentix zal
50% van de daarop volgende vergoeding factureren aan de opdrachtgever.
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.
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. Indien de
opdracht wordt hervat na 90 dagen zal er een nader te bepalen vergoeding worden afgesproken
tussen de opdrachtgever en Attentix.

6.2.
6.3.

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, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of
nalaten door Attentix en in strijd is met het bepaalde in art. 3.1. van de algemene voorwaarden.
Eventuele aansprakelijkheid van Attentix is in dat geval beperkt tot maximaal de met de
opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding.
Attentix is niet aansprakelijk voor foutieve informatie verstrekt door kandidaten.
Attentix is niet aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van kandidaten.
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, onverminderd het recht van Attentix
om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

7.2.
7.3.
7.4.

8.

Exclusiviteit en vertrouwelijkheid

8.1.

Attentix werkt op basis van exclusiviteit. 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.
Zonder toestemming van Attentix en de kandidaat is het niet toegestaan om referenties te
controleren.

8.2.

9.

Geschil

9.1.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. De
Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud of strekking bindend.
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.

9.2.

