Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de hieronder
vermelde begrippen het daarbij vermelde verstaan:
(a) SalesSells: Intermediair tussen opdrachtgever en
kandidaat, gevestigd te Eindhoven.
(b) Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon, evenals diens vertegenwoordigers
/gemachtigden
/rechtsopvolgers
waarvoor
SalesSells zich inspant om een kandidaat te
selecteren, te werven en te trainen.
(c) Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door
SalesSells wordt geselecteerd, geworven en
getraind met als doel een arbeidsovereenkomst
aan te gaan met een opdrachtgever.
(d) Arbeidsovereenkomst: Hetgeen het Burgerlijk
Wetboek daaronder impliceert is van toepassing
op alle werkzaamheden van de kandidaat voor de
opdrachtgever, waaronder uitdrukkelijk begrepen
alle werkzaamheden die de kandidaat als
freelancer/zelfstandige ten behoeve van de
opdrachtgever verricht, waarvan de aard gelijk is
aan of vergelijkbaar is met die, waarvoor de
kandidaat
bij
de
opdrachtgever
op
kennismakingsgesprek is geweest.
(e) Opdracht: De overeenkomst tussen SalesSells en
opdrachtgever, op basis waarvan SalesSells zich
ten aanzien van de opdrachtgever inspant een
kandidaat te selecteren, te werven en te trainen.
(f) Bruto jaarinkomen: Het tussen kandidaat en
opdrachtgever
overeengekomen
bruto
maandsalaris, gebaseerd op een fulltime
dienstverband, herleid tot een jaarsalaris incl.
vakantiegeld, 13de maand, gegarandeerde of
redelijkerwijs
te
verwachten
bonussen,
winstdeling
naar
rato,
provisies,
vaste
representatievergoedingen
en
overige
emolumenten die de kandidaat bij indiensttreding
bij de opdrachtgever gaat verdienen. Een door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde auto staat in
dit verband gelijk aan € 7.500,- bruto jaarsalaris.
(g) Proeftijd: Een periode van één maand vanaf datum
indiensttreding.
Artikel 2: Toepasselijkheid
(2.1)
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op
alle
offertes,
aanbiedingen,
(rechts)handelingen, overeenkomsten en overige
rechtsbetrekkingen van SalesSells, gevestigd te
Eindhoven.
(2.2)
Afwijkende
bedingingen
en/of
algemene
voorwaarden van de opdrachtgever zijn
uitsluitend rechtsgeldig indien deze door SalesSells
schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend
voor het betreffende geval, waardoor de
rechtsgeldigheid van dergelijke afwijkingen met
betrekking tot eventuele later aangegane
rechtsverhoudingen komen te vervallen.
(2.3)
Op alle onder deze voorwaarden gesloten offertes,
aanbiedingen,
(rechts)handelingen,
overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen
van SalesSells is Nederlands recht van toepassing,
ongeacht of de opdrachtgever en/of de kandidaat
in het buitenland gevestigd of woonachtig is/zijn.
Artikel 3: Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en
overeenkomst
(3.1)
SalesSells stelt, voor opdrachtgever op geheel
vrijblijvende basis, kandidaten voor bij
opdrachtgevers (organisaties), zonder opgave van
NAW-gegevens. Door accordering van het met alle
contactgegevens voorstellen van de kandidaat (per
mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat
kennismaking met de betreffende kandidaat en
eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in

(3.2)

achtneming van alle condities en voorwaarden
zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.
Op het moment dat SalesSells de accordering
ontvangt, is er sprake van een overeenkomst
tussen opdrachtgever en SalesSells en zijn de
algemene voorwaarden van SalesSells van
toepassing.
Met inachtneming van het voorgaande lid wordt de
opdrachtgever in staat gesteld kosteloos
kennismakingsgesprekken te voeren met de door
SalesSells voorgedragen kandidaat/kandidaten.
SalesSells
is
uitsluitend
gerechtigd
een
bemiddelingsfee in rekening te brengen zodra
opdrachtgever en kandidaat, in overeenstemming
met art. 4.1, een arbeidsovereenkomst aangaan.

Artikel 4: Bemiddelingsfee en tarief
(4.1)
De
opdrachtgever
is
SalesSells
een
bemiddelingsfee verschuldigd op het moment dat
er tussen opdrachtgever en kandidaat, binnen
achttien (18) maanden na accordering conform art.
3.1, een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
(4.2)
Grondslag voor (de berekening van) de
bemiddelingsfee is een percentage van het eerste
bruto jaarinkomen.
(4.3)
Het tarief dat SalesSells in rekening brengt
bedraagt tweeëntwintig half procent (22.5%) van
het bruto jaarinkomen, te vermeerderen met de
daarover verschuldigde BTW.
(4.4)
In het geval een kandidaat zich op een andere
manier dan via SalesSells meldt bij de
opdrachtgever, wordt de desbetreffende kandidaat
door SalesSells meegenomen in de procedure en is
lid 1 van dit artikel van kracht.
(4.5)
Indien meerdere voorgestelde kandidaten bij een
opdrachtgever in dienst treden is de opdrachtgever
voor iedere kandidaat een bemiddelingsfee, ter
hoogte van hetgeen gesteld in lid 3 van dit artikel,
verschuldigd.
(4.6)
In principe is de opdrachtgever naast de
bemiddelingsfee geen verdere kosten inzake de
opdracht aan SalesSells verschuldigd. Echter,
indien de opdrachtgever ten aanzien van de
uitvoering van de opdracht aanvullende wensen
heeft, waardoor SalesSells extra kosten moet
maken, zullen deze voor zover dit uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen SalesSells en de opdrachtgever is
overeengekomen, aan opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
Artikel 5: Garantieregeling en proeftermijn
(5.1)
Indien de arbeidsovereenkomst tussen kandidaat
en opdrachtgever binnen de proeftijd wordt
beëindigd, heeft de opdrachtgever recht op een
volledige garantie, inhoudende restitutie van
honderd procent (100%) van het in lid 3 van artikel
4 bepaalde tarief, mits:
(a) De opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na
opzeggen van de kandidaat, SalesSells
hiervan schriftelijk in kennis stelt.
(b) De opdrachtgever alle door SalesSells
gefactureerde bedragen betaald heeft.
(c) De
opdrachtgever
de
voorwaarden
beschreven in deze algemene voorwaarden is
nagekomen.
(5.2)
Indien de kandidaat gedurende de proeftijd
arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of
ongeval, of komt te overlijden, vervalt de
garantiestelling van lid 1 van dit artikel.
(5.3)
Indien de opdrachtgever na het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst zoals opgenomen in lid 1 van
dit artikel, binnen achttien maanden na
kennismaking opnieuw een arbeidsoverkomst aan
gaat met de kandidaat, vervalt de garantiestelling

met terugwerkende kracht en is opdrachtgever aan
SalesSells het volledige in lid 3 van artikel 4
bepaalde tarief verschuldigd.
Artikel 6: Informatieplicht
(6.1)
De opdrachtgever is gehouden om ten behoeve van
de administratie en facturatie binnen veertien (14)
dagen na een daartoe gedaan verzoek aan
SalesSells de gegevens te verstrekken, noodzakelijk
voor de bepaling van het bruto jaarinkomen en de
startdatum van de kandidaat. Indien de
opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste
gegevens verstrekt, is SalesSells gerechtigd de
hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum
te schatten en conform die schatting te factureren.
Artikel 7: Factureren
(7.1)
SalesSells
factureert
zodra
een
arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen of met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
vaststaat dat deze, al dan niet formeel, feitelijk, tot
stand is gekomen.
(7.2)
De opdrachtgever dient de facturen van SalesSells
uiterlijk binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum te voldoen.
(7.3)
Indien de gestelde betalingstermijn van lid 2 van
dit artikel is verstreken, is opdrachtgever in
verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is
vereist. In dat geval is de opdrachtgever aan
SalesSells de wettelijke vastgestelde rente
verschuldigd over de openstaande factuur of een
deel daarvan. Daarnaast is SalesSells gerechtigd om
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke
kosten, die betrekking hebben op de invordering
en inning van niet tijdige betalingen, te verhalen op
opdrachtgever.
(7.4)
In het geval opdrachtgever in verzuim is dienen
betalingen van de opdrachtgever initieel ter
voldoening van de in lid 3 van dit artikel
verschuldigde rente en/of gerechtelijke kosten
en/of buitengerechtelijke kosten en worden deze
vervolgens in mindering gebracht op de oudste
openstaande vordering.
Artikel 8: Algemene bepalingen
(8.1)
Indien de opdrachtgever een door SalesSells
voorgedragen kandidaat afwijst, of de kandidaat
een aanbod voor het tot stand komen van een
arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever
afwijst, waarna opdrachtgever en kandidaat
binnen achttien (18) maanden na kennismaking
alsnog een arbeidsovereenkomst aangaan, dan is
opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de
bemiddelingsfee conform lid 3 van artikel 4.
(8.2)
De opdrachtgever is zonder toestemming van
SalesSells verboden op enigerlei wijze gegevens
over kandidaten aan derden door te geven, of
kandidaten aan derden voor te stellen. Indien
opdrachtgever
dit
verbod
schendt
is
opdrachtgever gehouden tot betaling van de
bemiddelingsfee conform lid 3 van artikel 4.
(8.3)
Indien een omstandigheid als vernoemd in artikel
8.1 en/of 8.2 zich voordoet is de opdrachtgever
verplicht SalesSells daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen en de gegevens te verstrekken,
noodzakelijk voor de bepaling van het bruto
jaarinkomen, zoals beschreven in artikel 1.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
(9.1)
SalesSells spant zich in het kader van een opdracht
in om geschikte kandidaten te selecteren, te
werven en te trainen, doch biedt geen garantie met
betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de

beslissing om met een door SalesSells aangedragen
kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan,
alsmede
voor
de
inhoud
van
deze
arbeidsovereenkomst, de beloning en de
arbeidsomstandigheden. SalesSells is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade,
tekortkomingen en/of verliezen, samenhangend
met het gedrag of het functioneren van de
kandidaat, ongeacht of deze het gevolg zijn van
achteraf gebleken ongeschiktheid van de kandidaat
of andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart
SalesSells tegen alle aanspraken van derden welke
direct, indirect of zijdelings met de opdracht
samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
(10.1)
Op deze algemene voorwaarden, alsmede de
opdracht en eventuele facturen is Nederlands recht
van toepassing.
Het staat iedere partij vrij om bij eventuele
geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met
de opdracht en die in onderling overleg niet
kunnen worden opgelost, zich tot de bevoegde
burgerlijke rechter te wenden.

