OUR RECRUITMENT IS YOUR SOLUTION

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder
Inkomen: het bruto jaarinkomen inclusief bonus
of commissie, autokostentoelage of
standplaatstoelage, en soortgelijke al dan niet
variabele emolumenten;
Kandidaat: een natuurlijk persoon geïnteresseerd
in het verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van
Opdrachtgever;
Opdracht: verzoek van Opdrachtgever aan
TreasuryRecruiter om een Kandidaat voor te
stellen die –al dan niet uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst – werkzaamheden kan en
wil verrichten voor Opdrachtgever;
Opdrachtgever: de rechtspersoon die
TreasuryRecruiter een Opdracht heeft verstrekt;
TreasuryRecruiter: TreasuryRecruiter, gevestigd
te Driebergen-Rijsenburg, de gebruiker van deze
algemene voorwaarden;
Samenwerkingsverband: een
arbeidsovereenkomst, overeenkomst van
opdracht of andere op samenwerking gerichte
constructie
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 TreasuryRecruiter stelt een Kandidaat voor
aan Opdrachtgever die naar het oordeel van
TreasuryRecruiter past binnen het door
Opdrachtgever verstrekte profiel. Het
voorstellen van een Kandidaat geschiedt door het
verstrekken van informatie over die Kandidaat
aan Opdrachtgever.
2.2 Tussen Opdrachtgever en TreasuryRecruiter
komt een overeenkomst van opdracht tot stand
op het moment waarop Opdrachtgever
TreasuryRecruiter om nadere informatie
betreffende een Kandidaat verzoekt
of aangeeft een gesprek met Kandidaat te willen
voeren. Vanaf dat moment is Opdrachtgever de
in deze algemene voorwaarden genoemde
vergoedingen verschuldigd aan
TreasuryRecruiter.

(waaronder begrepen maar niet beperkt tot een
aan Opdrachtgever gelieerde onderneming), en die
derde daardoor een Samenwerkingsverband met
Kandidaat aangaat, is
opdrachtgever aan TreasuryRecruiter de volledige
vergoeding verschuldigd die hij verschuldigd zou
zijn indien hij zelf een samenwerkingsverband met
Kandidaat zou zijn aangegaan.
Artikel 3: Vergoeding
3.1 TreasuryRecruiter heeft recht op een
vergoeding indien een Samenwerkingsverband tot
stand komt tussen Opdrachtgever en Kandidaat
binnen 1 jaar nadat TreasuryRecruiter Kandidaat
heeft voorgesteld aan Opdrachtgever. Daarbij is
niet van belang of er sprake is van een proeftijd.
3.2 Opdrachtgever is een vergoeding van EUR
€35.000 verschuldigd aan TreasuryRecruiter indien
Opdrachtgever gedurende een
Samenwerkingsverband of binnen 1 jaar nadat een
Samenwerkingsverband met Kandidaat tot stand is
gekomen (i) op enigerlei wijze een (ex)werknemer
van TreasuryRecruiter die betrokken was bij de
dienstverlening aan Opdrachtgever benadert met
als doelstelling gebruik te maken van diens
dienstverlening; of (ii) een onderneming inschakelt
omdat een (ex)werknemer van TreasuryRecruiter
zich op enigerlei wijze aan die onderneming heeft
verbonden.
3.3 De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van
het Inkomen van de Kandidaat. Op eerste verzoek
van TreasuryRecruiter verstrekt Opdrachtgever een
overzicht waaruit TreasuryRecruiter kan opmaken
wat het Inkomen van Kandidaat is.
3.4 Indien Kandidaat een Samenwerkingsverband
aangaat voor minder dan 1 jaar en/of op
deeltijdbasis, is Opdrachtgever desondanks een
vergoeding verschuldigd als ware het
Samenwerkingsverband aangegaan voor de periode
van 1 jaar en op voltijdbasis.

2.3 Het voorstellen van een Kandidaat is
vertrouwelijk. Indien de informatie betreffende
de Kandidaat door handelen of nalaten van
Opdrachtgever terecht komt bij een derde
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3.5 TreasuryRecruiter heeft recht op de volgende
vergoeding (excl. BTW):
Totale beloning
Vergoedingspercentage
€ 0 tot € 65.000
€ 65.001 en daarboven

17,5 %
20 %

3.6 De minimale vergoeding welke
TreasuryRecruiter in rekening zal brengen is:
€ 7.500- ongeacht de beloning van de kandidaat.
Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever stelt TreasuryRecruiter
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien een
Samenwerkingsverband tot stand is gekomen tussen
Opdrachtgever en een Kandidaat. Opdrachtgever is
verplicht binnen 2 weken na aanvang van het
Samenwerkingsverband TreasuryRecruiter
schriftelijke informatie te verstrekken met
betrekking tot de inhoud van het
Samenwerkingsverband, alsmede een kopie van een
document waaruit het Samenwerkingsverband
blijkt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever een
vergoeding van €2.500 is verschuldigd aan
TreasuryRecruiter
4.2 Opdrachtgever dient de wettelijke en medische
verplichtingen met betrekking tot Kandidaat na te
leven, waaronder, voor zover relevant, begrepen
het regelen van een werk- en verblijfsvergunning
Artikel 5: Betaling
5.1 TreasuryRecruiter hanteert een
betalingstermijn van twee weken. Indien
Opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, is
hij van rechtswege in verzuim en is hij de
wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW
verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever een
vergoeding voor de volledige buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten verschuldigd. Voor de
buitengerechtelijke incassokosten geldt een
minimum vergoeding van EUR 40,-.

Artikel 7: Intrekken aanbod
7.1 Indien Opdrachtgever Kandidaat een aanbod
heeft gedaan tot een Samenwerkingsovereenkomst
en Kandidaat dat aanbod heeft geaccepteerd, is
Opdrachtgever een vergoeding van 50% van de
initiële vergoeding zoals vermeldt in artikel 3.5
verschuldigd aan TreasuryRecruiter indien
Opdrachtgever het aanbod voor aanvang van het
Samenwerkingsverband alsnog intrekt.
Artikel 8: Beëindiging Samenwerkingsverband
8.1 Indien het Samenwerkingsverband door
Opdrachtgever of Kandidaat wordt beëindigd
binnen 8 weken na aanvang daarvan, heeft
Opdrachtgever recht op terugbetaling door
TreasuryRecruiter van een bedrag ter hoogte van
5% van de door TreasuryRecruiter in rekening
gebrachte vergoeding voor iedere volle week
waarin Kandidaat in voornoemde periode van 8
weken niet heeft gewerkt
8.2 Art. 8.1 vindt geen toepassing indien (i) het
Samenwerkingsverband zonder geldige reden wordt
beëindigd; (ii) Opdrachtgever TreasuryRecruiter
niet binnen één week na beëindiging van het
Samenwerkingsverband schriftelijk meedeelt dat
zulks is geschied en om welke reden; (iii)
Opdrachtgever niet aan zijn
betalingsverplichtingen ex art. 5.1 heeft voldaan;
(iv) het Samenwerkingsverband niet is beëindigd
vanwege ongeschiktheid of gedragingen van
Kandidaat; of (v) Kandidaat overbodig is geworden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde
rechter
9.1 Op alle Opdrachten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing
9.2 Eventuele geschillen dienen te worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht,
Nederland

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 TreasuryRecruiter is enkel verantwoordelijk
voor het voorstellen van Kandidaten aan
Opdrachtgever. TreasuryRecruiter aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het handelen en nalaten van
Kandidaat in verband met of voortvloeiend uit het
Samenwerkingsverband
6.2 TreasuryRecruiter garandeert niet dat
Kandidaat geschikt is voor Opdrachtgever, het is
aan Opdrachtgever zelf om dat te beoordelen.
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Article 1: Definitions
In these General Terms and Conditions, the
following is understood under:
Salary: the gross annual salary including bonus or
commission, vehicle expense allowance or
residence allowance, and similar or variable
emoluments;
Candidate: a natural person interested in
performing work for the Client;
Assignment: a request from the Client to
TreasuryRecruiter, to present a Candidate who –
whether or not based on an employment contract –
is able and would like to perform work for the
Client;
Client: the legal entity that has issued an
Assignment to TreasuryRecruiter;
TreasuryRecruiter: TreasuryRecruiter, with its
registered office in Driebergen, the user of these
General Terms and Conditions;
Collaborative Partnership: an employment
contract, contract for services or other
constructive process aimed at collaboration.
Article 2: Establishment of the contract
2.1 TreasuryRecruiter presents a Candidate to
the Client, who, in the opinion of
TreasuryRecruiter, fits the Client’s relevant
profile. Proposal of a Candidate to the Client
takes place by way of providing information on
the Candidate to the Client
2.2 A contract for services is entered into between
the Client and TreasuryRecruiter as soon as the
Client asks TreasuryRecruiter for more detailed
information on the Candidate or indicates that it
wants to conduct an interview with the Candidate.
From that moment the Client will owe
TreasuryRecruiter the fees set out in these General
Terms and Conditions
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2.3 The proposal of a Candidate to the Client is
confidential. If the information on the Candidate
is transferred to a third party, due to actions or
negligible actions on the part of the Client
(including but not limited to a company affiliated
with the Client), and the third party thus enters
into a Collaborative Partnership with the
Candidate, the Client will owe TreasuryRecruiter
the full fee that would have applied if it had
entered into a Collaborative Partnership with the
Candidate.
Article 3: Fee
3.1 TreasuryRecruiter is entitled to a fee if a
Collaborative Partnership is entered into between
the Client and the Candidate within 1 year
following the proposal of the Candidate to the
Client by TreasuryRecruiter. In this case it does not
matter whether the partnership involves a
probationary period.
3.2 The Client will owe TreasuryRecruiter a fee
of € 35,000 if the Client, during a Collaborative
Partnership or within 1 year following the time at
which a Collaborative Partnership was entered
into with the Candidate, (i) approaches an
(ex)employee of TreasuryRecruiter who was
involved in providing services to the Client, with
the purpose of using the relevant services of an
employee; or (ii) enlists the services of a
company because an (ex-)employee of
TreasuryRecruiter has become affiliated with the
company in any way.
3.3 The fee will depend on the salary of the
Candidate. Upon the first request by
Treasury Recruiter, the Client will provide an
overview which will enable TreasuryRecruiter to
derive the salary of the Candidate.
3.4 If the Candidate enters into a Collaborative
Partnership for less than 1 year and / or on a
part-time basis, the Client will still owe a fee as
if the Collaborative Partnership were entered
into for a period of 1 year and on a full-time
basis.
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3.5 TreasuryRecruiter is entitled to the following
fees (exclusive of VAT):
Overall Salary
€ 0 to € 65,000
€ 65,001 and above

Fee percentage
17,5%
20 %

3.6 TreasuryRecruiter will charge a minimum fee
of: € 7,500 - regardless of the Salary of the
Candidate.
Article 4: Obligations on part of the Client
4.1 The Client will inform TreasuryRecruiter
immediately, in writing, if a Collaborative
Partnership has been entered into between the
Client and the Candidate. The Client is obliged to
provide TreasuryRecruiter with written
information on the content of the Collaborative
Partnership, within 2 weeks following
commencement of the Collaborative Partnership,
and to provide a copy of a document which
serves as proof of the Collaborative Partnership,
and failure to do so will result in the Client
owing TreasuryRecruiter a fee of € 2,500.

4.2 The Client is obliged to comply with the
statutory and medical obligations with respect to
the Candidate, including, to the extent relevant,
arranging for a work- and residence permit.
Article 5: Payment
5.1 TreasuryRecruiter maintains a two-week
payment term. If the Client fails to pay within
the indicated time frame, the Client will
automatically be deemed to be in default and
will owe the statutory commercial interest under
Article 6:119a of the Dutch Civil Code.
The Client will also have to pay for the full
judicial and extrajudicial fees. A minimum
payment of EUR 40 will be charged for
extrajudicial collection fees.

Article 7: Withdrawal of offer
7.1 If the Client has made the Candidate an offer
for a Collaborative Partnership, and the
Candidate has accepted such offer, the Client
will owe TreasuryRecruiter a fee amounting to
50% of the initial fee, as set out in Article 3.5,
should the Client withdraw the offer prior to
commencement of the Collaborative Partnership.
Article 8: Termination of the Collaborative
Partnership
8.1 If the Collaborative Partnership is terminated
by the Client or Candidate within 8 weeks
following commencement of the partnership, the
Client will be entitled to repayment from
TreasuryRecruiter, for an amount equal to 5% of
the fee charged by TreasuryRecruiter, for each
full week in which the Candidate did not work in
the aforementioned period of 8 weeks.
8.2 Art. 8.1 will not apply if (i) the Collaborative
Partnership is terminated without legitimate
reasons; (ii) the Client does not inform
TreasuryRecruiter of the termination in writing,
within one week following termination of the
Collaborative Partnership, stating the reasons for
termination; (iii) the Client fails to adhere to the
payment obligations under Article 5.1; (iv) the
Collaborative Partnership was not terminated on
account of the unsuitability of the Candidate or
behaviour on part of the Candidate; or (v) the
Client no longer required the services of the
candidate.
Article 9: Applicable law and jurisdiction of the
court
9.1 All Assignments are governed exclusively by
Dutch law.
9.2 Possible disputes should be submitted to the
judge with jurisdiction in Utrecht, the
Netherlands.

Article 6: Liability
6.1 TreasuryRecruiter is only responsible for the
proposal of Candidates to the Client.
TreasuryRecruiter does not accept any liability
with respect to the actions and omissions on the
part of the Candidate, in connection with or
resulting from the Collaborative Partnership.
6.2 TreasuryRecruiter does not guarantee that
the Candidate is suitable for the Client; it is up
to the Client to judge whether this is the case.
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