Algemene voorwaarden van Talented Young Professionals B.V. d.d. 1 mei 2019 (“TYP Voorwaarden”)
Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de partij die een opdracht verstrekt aan TYP.
Onder TYP wordt verstaan: Talented Young Professionals B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2521AL) Den
Haag aan de Lulofstraat 55.
Onder TYP Voorwaarden wordt verstaan: deze Algemene voorwaarden van Talented Young Professionals B.V.
d.d. 1 mei 2019.
1.

Op alle opdrachten die Opdrachtgever aan TYP verstrekt en die door TYP zijn geaccepteerd of (deels)
zijn uitgevoerd, [op het gebied van werving of selectie, niet zijnde een consultancy-opdracht] zijn
de TYP Voorwaarden integraal van toepassing.

2.

Elk verzoek aan TYP om een opdracht door TYP uit te laten voeren, [op het gebied van werving of
selectie, niet zijnde een consultancy-opdracht] heeft te gelden als een acceptatie van en de
toepasselijkheid van deze TYP Voorwaarden op de aan TYP verstrekte opdracht. Afwijkingen op deze
TYP Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet en schriftelijk tussen TYP en de Opdrachtgever
overeen zijn gekomen.

3.

Voor elke succesvolle bemiddeling brengt TYP een fee in rekening die te allen tijde gelijk is aan 30%
van het contractuele fulltime bruto jaarsalaris van de kandidaat voor het eerste jaar, vermeerderd met
BTW. Onder dit jaarsalaris wordt verstaan: alle vaste componenten, zoals maar niet beperkt tot het
basissalaris, vakantiegeld, vaste bonussen en andere toezeggingen.

4.

De fee wordt in 36 maandelijkse delen door TYP aan de Opdrachtgever gefactureerd.

5.

Indien de kandidaat binnen een periode van 36 maanden uit dienst treedt bij Opdrachtgever, en niet in
dienst treedt bij een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, brengt TYP geen facturen voor die
kandidaat meer in rekening die betrekking hebben op de periode na de uitdiensttreding.

6.

De hiervoor genoemde fee is ook door Opdrachtgever verschuldigd indien de kandidaat door TYP aan
de Opdrachtgever is voorgesteld, en (i) de Opdrachtgever de kandidaat niet heeft geaccepteerd, of (ii)
de Opdrachtgever de voorwaarden van TYP niet heeft geaccepteerd, of (iii) de kandidaat de
voorwaarden van de Opdrachtgever niet heeft geaccepteerd, en de kandidaat toch binnen een periode
van 12 maanden nadat hij is voorgesteld, direct of indirect werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever
of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming.

7.

Indien, nadat aan TYP de opdracht is verstrekt tot bemiddeling van één of meerdere kandidaten, en de
Opdrachtgever of daaraan gelieerde ondernemingen, meer dan één van de door TYP voorgestelde
kandidaten een dienstverband of een daaraan vergelijkbare opdracht aanbiedt, binnen een periode van

12 maanden nadat TYP de betreffende kandidaat of kandidaten heeft voorgesteld, is Opdrachtgever
voor elk van deze kandidaten een fee verschuldigd zoals hiervoor genoemd.
8.

TYP en Opdrachtgever begrijpen en komen hierbij overeen dat het Opdrachtgever niet is toegestaan om
een door TYP voorgestelde kandidaat te benaderen zonder schriftelijke goedkeuring van TYP. Indien en
voor zover de Opdrachtgever de kandidaat in strijd met dit artikel toch benadert, is de volledige fee ten
aanzien van de betreffende kandidaat, zoals omschreven in artikel 3 van deze TYP voorwaarden, direct
en ineens opeisbaar, zonder nadere ingebrekestelling.

9.

Alle kosten in verband met het bedenken, ontwerpen en plaatsen van advertenties die door TYP zijn
gemaakt, ter uitvoering van een door Opdrachtgever verzoek daartoe, worden door Opdrachtgever één
op één aan TYP vergoed.

10.

De Opdrachtgever is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de kandidaat voldoet aan wet- en regelgeving
die de betreffende functie van de kandidaat met zich meebrengt. TYP aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de juistheid en volledigheid van het CV van de betreffende kandidaat. De aansprakelijkheid van
TYP op grond van een voor Opdrachtgever uitgevoerde opdracht, of op welke grond dan ook, is beperkt
tot de vergoeding van de directe schade, tot een maximaalbedrag van EUR 15.000.

11.

TYP zal zich inspannen om alle relevante informatie van de kandidaat aan de Opdrachtgever ter
beschikking te stellen, binnen de kaders van de wet en contractuele verplichtingen jegens derden.

12.

Opdrachtgever verplicht zich hierbij om de gegevens van de kandidaten vertrouwelijk te behandelen en
de wet- en regelgeving omtrent de AVG na te leven.

13.

De facturen van TYP zullen door de Opdrachtgever steeds binnen 14 dagen na de factuurdatum worden
voldaan.

14.

In het geval dat één of meerdere bepalingen uit de TYP voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, leidt
dat slecht tot de nietigheid van de betreffende bepaling of bepalingen. In dat geval zullen TYP en
Opdrachtgever in overleg treden om tot een bepaling of bepalingen te komen die wat strekking en doel
betreft zoveel als mogelijk bij de oorspronkelijke bepaling ligt.

15.

Op deze TYP voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van
toepassing en de bevoegde rechter in Den Haag is exclusief bevoegd.
***

