Algemene Voorwaarden Assessments
Artikel 1.
Toepassing
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle assessments die voor Opdrachtgever worden verricht door
Youmotion BV | Staff Conslultancy (opdrachtnemer), hierna te noemen: Opdrachtnemer.
Artikel 2.
Procedure
A. Opdrachtgever en Opdrachtnemer analyseren de functie, stellen de competenties vast, bereiden het interview en
rollenspel voor en stemmen activiteiten af.
B. Opdrachtnemer neemt de kandidaatsgegevens door en nodigt kandidaat uit.
C. Opdrachtnemer
test
kandidaten,
neemt
deel
aan
rollenspelen,
praktijkopdrachten
en
verricht
competentiegerichte interviews.
D. Het rollenspel en interview worden nabesproken, alle informatie wordt verzameld en geanalyseerd voor de
rapportage.
E. Het eindrapport wordt met kandidaten en klant besproken en waarnodig aangevuld.
Artikel 3.
Afrondingstermijn assessments
Over de tijd waarbinnen assessments zullen zijn voltooid, worden per opdracht afspraken gemaakt.
Artikel 4.
Inspanningsverplichting
Opdrachtnemer neemt een inspanningsverplichting op zich en zal naar beste kunnen de assessments uitvoeren.
Artikel 5.
Zie voorstel.

Honorarium

Artikel 6.
Wijze van facturering en betalingsvoorwaarden
De betaling van de factuurbedragen m.b.t. assessments dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra Opdrachtnemer daadwerkelijk
over het geld kan beschikken. Zodra de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever kredietkosten
verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Indien Opdrachtnemer tot het nemen van incassomaatregelen
besluit, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 7.
Annuleringsregeling
In het geval van annulering hanteert MoMatch de volgende regeling:
Tot 5 werkdagen of meer wordt geen bedrag in rekening gebracht;
Tot 3 werkdagen wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht;
Tot 2 werkdagen wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht;
Tot 1 werkdag of minder wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
Artikel 8.
Overmacht
Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard waaronder ziekte, dat naar redelijkheid nakoming van
de overeenkomst niet van Opdrachtnemer kan worden verwacht, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur
gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld van Opdrachtnemer geeft
overschrijding van de levertijd de opdrachtgever niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst, noch op schadevergoeding.
Artikel 9.
Ontbinding van de overeenkomst
In de volgende gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan
wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan:
a. Na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven
Opdrachtnemer goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien Opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen
voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
Artikel 10.
Aansprakelijkheid
Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de
billijkheid, is Opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade
indirect. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige directe schade
beperkt tot 50% van het gefactureerde dan wel te factureren bedrag.
gevolgschade, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

rechtsregels van de redelijkheid en
van welke aard dan ook, direct of
is in ieder geval, per gebeurtenis,
Voor indirecte schade, waaronder

Artikel 11.
Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst met elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Artikel 12.
Afwijken
Van deze Algemene voorwaarden afwijken is slechts rechtsgeldig voor zover dit door Opdrachtnemer schriftelijk is
bevestigd.
Artikel 13.
Geschillen en de bevoegde rechter
Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mochten
ontstaan tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer, zullen worden beslecht door de daartoe uitsluitend Nederlandse
bevoegde rechter te Amsterdam dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar opdrachtgever gevestigd is,
behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.
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