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Algemene Voorwaarden QHSE Professionals B.V. 

Artikel 1  Definities 

Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 

1.1 Opdrachtnemer: QHSE Professionals B.V. gevestigd te Pijnacker, ter zake rechtsgeldig en bevoegd 

vertegenwoordigd door mevrouw A.M.C. van den Berge, hierna te noemen QHSE Professionals. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,  die aan QHSE Professionals een 

opdracht tot werving & selectie (werkzaamheden) van een kandidaat/kandidaten voor haar 

vacature(s) heeft verstrekt en/of een opdracht tot werk-naar-werk van een of meerdere van zijn  

werknemers heeft verstrekt. 

1.3 Werving & selectie werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot de werving & 

selectie van kandidaten door QHSE Professionals ten behoeve van indiensttreding/ tewerkstelling (al 

dan niet via een derde) in functies bij Opdrachtgever (en al dan niet bij een andere vestiging van 

Opdrachtgever en/of aan zijn organisatie gelieerde onderneming) waartoe opdracht is gegeven of die 

door QHSE Professionals uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin 

van het woord. 

1.4  Werk-naar-werk werkzaamheden: alle werkzaamheden met betrekking tot de werk-naar-werk 

trajecten van werknemer (s) van Opdrachtgever (en al dan niet bij een andere vestiging van 

Opdrachtgever en/of aan zijn organisatie gelieerde onderneming) ten behoeve van uitdiensttreding 

(al dan niet via een derde) waartoe opdracht is gegeven of die door QHSE Professionals uit andere 

hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord. 

1.5 Arbeidsovereenkomst: Een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht dan wel 

een andersluidende overeenkomst tussen Opdrachtgever en de kandidaat. Alle werkzaamheden die 

de kandidaat als werknemer, freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en 

waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar is als die waarvoor de kandidaat bij 

Opdrachtgever is voorgedragen. 

1.6 Bruto jaarsalaris: Het jaarsalaris gebaseerd op een fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld, 

zoals de door QHSE Professionals aangedragen kandidaat bij het aangaan van een 

Arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever gaat verdienen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door QHSE Professionals. 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden van QHSE Professionals, zijn slechts geldig voor zover 

deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

2.4 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen van 

QHSE Professionals is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of 

kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is. 

Artikel 3 Informatieverstrekking en geheimhouding 
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3.1 De opdrachtgever is gehouden QHSE Professionals tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken 

welke redelijkerwijs in verband met de bemiddeling van belang kan zijn. 

3.2 De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de 

kandidaten die door QHSE Professionals zijn voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte 

informatie.  

3.4 Kandidaten die door QHSE- Professionals zijn voorgesteld, mogen niet zonder tussenkomst van 

QHSE Professionals worden aangenomen. 

3.5 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van de Werving & Selectie werkzaamheden en/of Werk-naar-werk werkzaamheden van elkaar 

of uit andere bron hebben verkregen. 

3.6 Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en 

mogen niet aan derden worden doorgegeven. 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

4.1 De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de 

kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. QHSE 

Professionals zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit 

ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. QHSE Professionals aanvaardt derhalve geen 

enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als 

opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met 

kandidaat is aangegaan. 

4.2. QHSE Professionals is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de 

opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende 

de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat. 

4.3 Opdrachtgever vrijwaart QHSE Professionals tegen alle aanspraken van derden welke direct, 

indirect of zijdelings met de bemiddeling van QHSE Professionals samenhangen of zouden kunnen 

samenhangen.  

4.4 Indien Opdrachtgever en/of een derde schade lijdt ten gevolge van QHSE Professionals of door 

haar voorgestelde kandidaat, dan vrijwaart Opdrachtgever QHSE Professionals voor alle schade die 

hiervan het gevolg is.  

 

Artikel 5  Bemiddelingsfee en tarief 

5.1 Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever 

en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt. 

5.2. Opdrachtgever stelt QHSE Professionals een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen 

opdrachtgever en kandidaat ter beschikking. 

5.3 De bemiddelingsfee bedraagt 20% van het bruto jaarsalaris op basis van een fulltime 

dienstverband inclusief vakantiegeld en is exclusief BTW. De 1e 50% wordt gefactureerd bij het 

rondkomen van de match, de 2e 50% na de proeftijd. 

5.4 De bemiddelingsfee is exclusief eventuele plaatsings- en productiekosten van advertenties en de 
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kosten voor (een) test(en). Deze extra kosten worden alleen gemaakt in overleg met en na akkoord 

van de opdrachtgever. 

5.5 Het tarief voor recruitmentsupport werkzaamheden en werk-naar-werk werkzaamheden wordt 

per opdracht afgesproken en vastgelegd. 

5.6 QHSE Professionals werkt op basis van het het “no cure, no pay”- principe. 

 

Artikel 6  Intrekken en wijzigen van een opdracht 

6.1 Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat invulling 

plaats heeft gevonden is QHSE Professionals gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 5 lid 4 

genoemde aanvullende kosten in rekening te brengen. 

6.2 Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er 

naar het oordeel van QHSE Professionals sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat 

is geaccepteerd, is QHSE Professionals gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 5 lid 4 genoemde 

aanvullende kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 7  Betaling 

7.1 Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat en/of 

na voltooiing van de recruitment support activiteiten en/of werk-naar-werk trajecten een factuur 

gestuurd. De factuur van QHSE Professionals dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid 

van buitengerechtelijke incassokosten, dan wordt de (deel)betaling - ongeacht onder welke titel 

ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en 

vervolgens op de factuur zelf. 

7.2 Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is 

QHSE Professionals gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met een rente van 1,5% 

per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een 

aanmaning daartoe is niet vereist. 

 

Artikel 8 Concurrentie en schadeloosstelling 

8.1 Het is de opdrachtgever zonder toestemming van QHSE Professionals niet toegestaan om 

gedurende één jaar na het eindigen van een werving en selectie opdracht met een kandidaat welke 

door QHSE Professionals is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen of 

waarvan de kandidaat zelf een aanbod van de opdrachtgever heeft afgewezen, rechtstreeks of via 

derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen. 

8.2 Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang 

een schadeloosstelling aan QHSE Professionals verschuldigd ter grootte van de in artikel 5 bedoelde 

bemiddelingsfee. 
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Artikel 9 Nazorg en garantieregeling 

9.1 Gedurende het eerste halfjaar wordt er door QHSE Professionals contact onderhouden met zowel 

de opdrachtgever als de kandidaat.  

9.2 Mocht de aangenomen kandidaat binnen zijn proeftijd de organisatie verlaten, om wat voor 

reden dan ook, dan wordt de 2e 50% van de fee niet gefactureerd en neemt QHSE Professionals 

vervolgens de inspanningsverplichting op zich om een nieuwe kandidaat te zoeken voor het 

resterende bedrag. 

9.3 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens QHSE Professionals 

op te schorten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in 

verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Dan is QHSE Professionals gerechtigd het 

openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5 % van de verschuldigde hoofdsom per 

maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning 

daartoe is niet vereist.  

 

Artikel 10 Overige bepalingen 

10.1 QHSE Professionals behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra QHSE Professionals opdrachtgever daarvan in 

kennis heeft gesteld. 

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, 

zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de 

vestigingsplaats van QHSE Professionals, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 
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