
 

 

 

 
 
 
Inleiding en toelichting 
 
Algemeen 
Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Solidmoves Werving & Selectie. 
Deze voorwaarden worden gehanteerd voor het ter beschikking stellen van medewerkers, op basis 
van werving & selectie.  
 
Artikel 1 Uitvoering van de opdracht  
1. Solidmoves Werving & Selectie zal de betreffende vacature van opdrachtgever in de vorm van een 
functiebeschrijving, offerte dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Een email 
functiebeschrijving of uitnodiging van de kandidaat van opdrachtgever aan Solidmoves Werving & 
Selectie geldt ook als een rechtsgeldige vastlegging van de opdracht. 
2. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid, dienen 
deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. Solidmoves Werving & Selectie aanvaardt te 
dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.  
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de kandidaat.  
 
Artikel 2 Vergoeding en kosten  
1. Bij succesvolle vervulling van een werving & selectie opdracht wordt door Solidmoves Werving & 
Selectie een vergoeding in rekening gebracht. Opdrachtgever is de overeengekomen vergoeding aan 
Solidmoves Werving & Selectie verschuldigd zodra opdrachtgever een arbeidsovereenkomst van 
welke aard dan ook aangaat met de kandidaat, rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor of 
via derden. De vergoeding is verschuldigd bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst, dan wel 
op het moment dat de kandidaat de werkzaamheden voor opdrachtgever of derden gaat verrichten. 
Als geen vergoeding is overeengekomen, dan geldt als vergoeding 20% berekend over het 
overeengekomen bruto jaarsalaris. Het jaarsalaris wordt berekend als 12 maandsalarissen, 
vakantiegeld, een eventuele 13e maand, een schatting van te betalen bonus. 
 
Artikel 3 Facturatie en betaling 
1. De vergoeding wordt 14 dagen voor de datum van indiensttreding van de door Solidmoves 
Werving & Selectie geselecteerde kandidaat gefactureerd. Facturen dienen binnen 14 dagen na 
factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van 
volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere 
ingebrekestelling vereist is. Als kredietwaardigheidsonderzoek daar aanleiding toe geeft wordt 
gebruik gemaakt van automatische incasso.  
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten die Solidmoves Werving & Selectie maakt 
als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit 
artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van 
buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en 
rente (met een minimum van €250,- per vordering), tenzij Solidmoves Werving & Selectie 
aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.  
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Artikel 4 Aansprakelijkheid  
1. Solidmoves Werving & Selectie gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over 
zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn. Indien de 
kandidaat vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft beantwoord en/of voor opdrachtgever 
belangrijke informatie heeft verzwegen, is Solidmoves Werving & Selectie niet aansprakelijk voor 
schade bij opdrachtgever. 
2. Solidmoves Werving & Selectie is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een 
kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten. 
3. Opdrachtgever is gehouden de door Solidmoves Werving & Selectie aangedragen kandidaat, die 
naar zijn mening niet voldoet aan de door hem gestelde vereisten, vrij te stellen van 
werkzaamheden. Het niet vrijstellen van werkzaamheden levert bewijs met uitsluiting van 
tegenbewijs in de zin van artikel 7:900 lid 3 BW op, dat de door Solidmoves Werving & Selectie 
aangedragen kandidaat voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten.   
4. Solidmoves Werving & Selectie kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of 
verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door 
Solidmoves Werving & Selectie in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat 
met wie opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor of via derden, 
(mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Solidmoves Werving & Selectie, een 
arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.  
 
Artikel 5 Slotbepaling 
Indien één of meerder bepalingen van de 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. 
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