
Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) 
augustus 2010 

Bremmer Company VOF

Artikel 1. DEFINITIES  

a. Opdrachtnemer 
Bremmer Company VOF. Hierna te noemen Bremmer Company 

b. Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten 
van Werkzaamheden;

c. Opdracht
De  overeenkomst  tussen  Bremmer  Company  en  Opdrachtgever,  waarbij  Bremmer  Company  zich  jegens 
Opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en selecteren of overige werkzaamheden verricht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID  

1. Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op:  alle  aanbiedingen,  offertes,  opdrachten, 
rechtsbetrekkingen  en  overeenkomsten,  hoe  ook genaamd,  waarbij  Opdrachtnemer  zich  verbindt  /  zal 
verbinden  om  werkzaamheden  te  verrichten  voor  Opdrachtgever,  alsmede op  alle  daaruit  voor 
Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2. Afwijkingen  van,  en  aanvullingen  op,  deze  algemene  voorwaarden  zijn  slechts  geldig  indien  deze 
uitdrukkelijk  en  schriftelijk  zijn  overeengekomen  in,  bijvoorbeeld,  een  (schriftelijke)  overeenkomst  of 
opdrachtbevestiging. 

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden 
bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt  door Bremmer Company 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De  onderliggende  Opdracht/Overeenkomst  –  tezamen  met  deze  algemene  voorwaarden  -  geven  de 
volledige  afspraken  tussen  Opdrachtgever  en  Bremmer  Company  weer  met  betrekking  tot  de 
werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken 
of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 
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Artikel 3. OVEREENKOMST TOT OPDRACHT 

1. Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst tot opdracht is gebaseerd op de informatie die door de 
Opdrachtgever is verstrekt.

2. Een overeenkomst tussen Bremmer Company en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod 
en aanvaarding.

3. Bremmer  Company  verstrekt  een  schriftelijke  opdrachtbevestiging  aan  Opdrachtgever  waarin  alle 
specifieke zaken met betrekking op de opdracht staan verwoord.

4. Aanvaarding  vindt  plaats  door  middel  van  ondertekening  van  de  opdrachtbevestiging  door 
Opdrachtgever. Tevens is sprake van aanvaarding indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat 
feitelijke uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 4. AANBIEDINGEN/OFFERTES/UITLATINGEN/PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijzen van Bremmer Company, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan,  
zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5. VERPLICHTINGEN BREMMER COMPANY

1. Bremmer Company zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de 
vereisten van goed vakmanschap en met de nodige zorgvuldigheid naar betrokken partijen uit te voeren.

Artikel 6. VERPLICHTINGEN EN MEDEWERKING OPDRACHTGEVER 

1. Opdrachtgever verstrekt alle informatie die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om de opdracht 
succesvol te vervullen. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen  
van de Opdrachtnemer maar ook  die van Opdrachtgever en externe factoren.

2. Opdrachtgever  zorgt  voor  de  benodigde  beschik-  en  bereikbaarheid  en  continuïteit  binnen  haar 
organisatie.
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Artikel 7. WERKWIJZE 

1. Bremmer Company doet een reële inspanning om binnen 4 weken, na aanvaarding van de opdracht, één 
of meerdere kandidaten voor te stellen die voldoen aan de profielschets van de opdracht.

2. Een kandidaat wordt geacht voorgesteld te zijn aan de Opdrachtgever, nadat de Opdrachtgever zijn/haar 
CV van Bremmer Company heeft ontvangen, of wanneer de kandidaat mondeling is voorgesteld.

3. Van een succesvolle werving en selectie opdracht is sprake wanneer zowel de Opdrachtgever als de door  
Bremmer Company aangebrachte kandidaat het arbeidscontract hebben ondertekend. De Opdrachtgever 
dient een kopie van  het getekende arbeidscontract vervolgens binnen 5 werkdagen, na ontvangst, aan 
Bremmer Company toe te zenden.

4. Voor elke kandidaat door Bremmer Company voorgesteld en door de Opdrachtgever aangesteld, ook voor 
een ander  functie  dan waarvoor de  oorspronkelijke  opdracht was  verstrekt,  is  de Opdrachtgever aan  
Bremmer Company het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd.

5. Mocht de Opdrachtgever binnen 12 maanden na datum van de opdracht één of meerde kandidaten toch 
aanstellen, dan is de Opdrachtgever verplicht Bremmer Company hiervan in in kennis te stellen en is de  
Opdrachtgever aan Bremmer Company het destijds overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 8. HONORARIUM

1. Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief 19% BTW
2. Eventuele  advertentiekosten en overige additionele  kosten die  voortvloeien uit  de opdracht  zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever.
3. De  hoogte  van  de  bureaufee,  welke  bij  aanvang  van  de  opdracht  in  rekening  wordt  gebracht,  is  

afhankelijk  van de complexiteit van het profiel en de daarmee verband houdende omvang en intensiteit 
van de feitelijke werkzaamheden.  

4. De bemiddelingsfee is 25 % van het te verwachten fulltime bruto jaarsalaris ( inclusief vakantietoeslag en 
vaste toeslagen) van de aan te  stellen kandidaat.  De in rekening gebracht bureaufee wordt  hierop in 
mindering gebracht.

5. Indien binnen 1 maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de door  
Bremmer Company voorgestelde kandidaat wordt beëindigt zal Bremmer Company de opdracht opnieuw 
uitvoeren. 
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Artikel 9. BETALING 

1. De bureaufee,  welke door Bremmer Company direct  bij  aanvang van de opdracht in rekening wordt 
gebracht is maximaal 1/3 van het te verwachten honorarium van de opdracht.

2. Na  afronding  van  een  succesvolle  opdracht  (  artikel  7.3)  wordt  het  overeengekomen  honorarium 
gefactureerd. Hierop wordt de reeds in rekening gebracht bureaufee in mindering gebracht. 
Dit is ten eerste op de datum van ondertekening van het arbeidscontract, echter uiterlijk op de dag van 
indiensttreding van de geselecteerde kandidaat bij de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever dient te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Reclamaties moeten binnen 8 
dagen na factuurdatum schriftelijk  bij  Bremmer Company zijn  ingediend. Na deze  termijn wordt  de  
Opdrachtgever  geacht  zijn  betalingsverplichting  te  hebben  geaccepteerd.  De  Opdrachtgever  is  niet 
bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, dan wel 
enige korting of compensatie toe te passen.

4. Blijft de opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke tot betaling, dan is Bremmer Company gerechtigd 
alle  kosten  voor  (  buiten)  gerechtelijke  incasso  door  te  berekenen  volgens  het  incassotarief  van  de  
Nederlandse Orde van Advocaten.

5. Bremmer Company is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien Opdrachtgever niet aan 
verplichtingen uit artikel 9 heeft voldaan.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Opdrachtgever  blijft  uiteindelijk  verantwoordelijk  voor  de  selectie  van  de  aan  te  stellen  kandidaat.  
Hoewel Bremmer Company in haar selectie van kandidaten uiterst zorgvuldig te werk gaat aanvaardt zij  
geen aansprakelijkheid  voor de directe of indirecte gevolgen van ons optreden en handelen, alsmede dat 
van de door Bremmer Company voorgestelde kandidaten.

2. Indien  en voor zover Bremmer Company aansprakelijk wordt gehouden, is deze aansprakelijkheid in 
hoogte gemaximeerd tot het bedrag dat de Opdrachtgever aan Bremmer Company is verschuldigd uit 
hoofde van de betreffende overeenkomst.
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Artikel 11 GEHEIMHOUDING

1. Bremmer Company is, tenzij  zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot 
geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Onder  vertrouwelijke  informatie  wordt  in  elk  geval  verstaan  informatie  die  door  Opdrachtgever  als 
zodanig is aangeduid.

3. Bremmer Company zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van 
de Opdrachtgever.

4. Bremmer Company is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld , aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd ontvangen. Hierop wordt echter  
een uitzondering  gemaakt in  het  geval  Bremmer Company voor zichzelf  optreed  in  enige juridische 
procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten of opdrachten waarvan deze voorwaarden uit  
maken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Bij verschil van inzicht tussen Bremmer Company en Opdrachtgever, ten aanzien van de uitvoering van 
de opdracht of de uitleg van deze overeenkomst, zal door partijen te goeder trouw en met de grootste  
spoed naar een oplossing worden gezocht.

3. Alle  uit  deze  overeenkomst  voortvloeiende  onoplosbare  geschillen  zullen  bij  uitsluiting  worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht, tenzij wettelijke voorschriften dit 
verhinderen.  Bremmer  Company  is  echter  gerechtigd  om geschillen  voor  te  leggen  aan  de  volgens  
gewone regels bevoegde rechter.
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