ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE
MIDDLE POINT BV
1.

DEFINITIES

Middle Point: Middle Point BV handelend onder de naam Middle Point.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Middle Point de Opdracht wordt aangegaan.
Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Middle Point op grond waarvan Middle Point werving
en selectie werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever.
Opdrachtbevestiging: het door Middle Point aan de Opdrachtgever te versturen document, waardoor de
Opdracht tot stand komt. De Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen
werkwijze, de Fee(s), onkosten en de betalingswijze.
Kandidaat/Kandidaten: degene die betrokken wordt/worden in werving en selectie van Middle Point ten
behoeve van de Opdrachtgever.
Fee: de door Opdrachtgever aan Middle Point verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.
Partijen: Middle Point en Opdrachtgever.
2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Middle Point, voorstellen van Kandidaten door Middle Point en
Opdrachten aan Middle Point zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 De Opdracht, met inbegrip van de algemene voorwaarden en inclusief de in de Opdracht genoemde
documenten en bijlage, vervangt alle voorgaande (schriftelijke en mondelinge) afspraken. Een wijziging van
de Opdracht is slechts geldig wanneer deze schriftelijk is overeengekomen door Middle Point en
Opdrachtgever.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk in de Opdracht door Partijen
worden overeengekomen.
2.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht ongeldig, onwettig of
onuitvoerbaar zijn, zal zulks de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen
enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en / of de
Opdracht geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is,
zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en naar beste kunnen trachten overeenstemming te
bereiken over een aanvulling op of wijziging van deze algemene voorwaarden en / of de Opdracht, die
zoveel mogelijk in lijn ligt met hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald en / of in de Opdracht is
vastgelegd.
3.

LOOPTIJD EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

3.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van
rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt. Verlenging van de Opdracht voor
bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
3.2 Tussentijdse beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk
tussen Partijen is overeen gekomen. In geval van tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever behoudt
Middle Point zich het recht voor bij de Opdrachtgever de in de Opdrachtbevestiging opgenomen Fee plus
daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging in de zin van dit
lid wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel in de ruimste zin des woords.
3.3 In alle gevallen eindigt de Opdracht op het moment dat de Opdrachtgever voor zich en / of middels dan wel
voor derden met een door Middle Point voorgedragen Kandidaat een arbeidsverhouding van welke aard dan
ook aangaat.
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3.4 Opdrachten tussen Middle Point en de Opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop:
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- Opdrachtgever voorlopig surseance van betaling aanvraagt;
- Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- Op de eigendommen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
- Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
- Naar het oordeel van Middle Point inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld
kan worden.
4.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Middle Point zal de betreffende vacature van de Opdrachtgever in de vorm van een functiebeschrijving in de
Opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Hierin wordt bij voorkeur en voor zover mogelijk in ieder geval
opgenomen: de inhoud van de functie, het gewenste profiel van de gezochte Kandidaat op basis van kennis
en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de Opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria
aan de hand waarvan de Kandidaat wordt geselecteerd.
4.2 Middle Point zal zich ervoor inspannen op basis van de functiebeschrijving als bedoeld in het eerste lid van
dit artikel, één of meer Kandidaten voor te dragen.
4.3 Middle Point staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Door aanvaarding van de Opdracht
neemt Middle Point een inspanningsverplichting op zich. Voordrachten van Kandidaten komen tot stand
naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
4.4 Indien Partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een Opdracht zal zijn voltooid, dienen deze
afspraken beschouwd te worden als indicatief. Middle Point aanvaardt te dezer zake geen enkele
aansprakelijkheid.
4.5 Middle Point is niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door de Opdrachtgever in het kader
van de Opdracht worden verstrekt en Middle Point gaat er vanuit dat de verstrekte informatie en gegevens
juist zijn.
4.6 Middle Point gaat er vanuit dat informatie en gegevens die de Kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die
van referenten over de Kandidaat is verkregen, juist zijn.
4.7 Middle Point zal zich bij de beoordeling van Kandidaten onpartijdig opstellen.
4.8 Middle Point zal in het kader van de Opdracht geen beloning in welke vorm dan ook aannemen van een
ander dan de Opdrachtgever. Middle Point zal in geen geval activiteiten ontwikkelen op het gebied van
tweezijdige bemiddeling.
5.

FEE EN KOSTEN

5.1 De Opdrachtgever is de overeengekomen Fee aan Middle Point ten minste verschuldigd zodra hij
rechtstreeks voor zich en / of middels dan wel voor derden een arbeidsovereenkomst van welke aard dan
ook aangaat met de Kandidaat. Indien de hiervoor bedoelde arbeidsverhouding binnen één jaar na het
aangaan van die arbeidsverhouding door de Opdrachtgever wordt beëindigd op grond van een dringende
reden als bedoeld in art. 7:677 lid 1 BW, zal Middle Point op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever de
Opdracht tegen de reeds overeengekomen voorwaarden om niet wederom uitvoeren. Hetgeen in de vorige
volzin is opgenomen, is ook van toepassing indien de arbeidsverhouding gedurende de proeftijd wordt
beëindigd, ongeacht de reden hiervan en ongeacht op wiens initiatief de arbeidsverhouding eindigt.
5.2 De Fee bedraagt 25% van het bruto jaarinkomen (op basis van een fulltime dienstverband) dat de Kandidaat
bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen, aangevuld met gegarandeerde bonus, tantième of winstdeling.
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5.3 Alle (on)kosten die Middle Point conform de Opdrachtbevestiging maakt, zullen bij de Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
6.

FACTURERING

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag op de op de
factuur vermelde rekening van Middle Point.
6.2 De Opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvergelijking, zonder opschorting wegens
vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat Opdrachtgever zijn
betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
6.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de in lid 2 genoemde of de uitdrukkelijk
overeengekomen betalingstermijn, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige
factuurbedrag.
6.4 Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en kosten van buitengerechtelijke
invordering, welke Middle Point maakt in het kader van de overeengekomen Opdracht of op Middle Point
verhaald kunnen worden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
vastgesteld op tenminste 15 % van het te incasseren bedrag met een minimum bedrag van € 450,00, tenzij
de buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten
laste van Opdrachtgever komen.
6.5 Betaling door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar
verschuldigde (buiten)gerechtelijk kosten, de door haar verschuldigde renten en daarna in volgorde van
ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.
Middle Point is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren indien daarbij niet tevens de
verschuldigd geworden rente en kosten worden voldaan.
6.6 In het geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk jegens Middle Point
verbonden.
6.7 Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
7.

VERBOD INDIENSTNEMING KANDIDATEN

7.1 Middle Point zal zich gedurende de looptijd van de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen
daarvan ervan onthouden werknemer(s) van de Opdrachtgever te benaderen voor een functie elders, tenzij
de wens tot functieverandering van die werknemer(s) zelf uitgaat.
7.2 Indien Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde
(rechts)persoon van Opdrachtgever, gedurende twaalf maanden na het eindigen van de Opdracht met een
bij Opdrachtgever door Middle Point geïntroduceerd – en door Opdrachtgever afgewezen – Kandidaat
rechtsreeks voor zich, dan wel door middel van en / of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking
van welke aard dan ook aangaat, leidt dit tot het onmiddellijk verschuldigd worden door Opdrachtgever aan
Middle Point van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen totale Fee.
8.

VERBOD INDIENSTNEMING PERSONEEL MIDDLE POINT

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (voormalig) werknemers van Middle Point gedurende de
totstandkoming en / of de uitvoering van de opdracht of enige andere overeenkomst tussen Partijen,
alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, direct of indirect in dienst te nemen of
anderszins hun diensten in te huren, dan wel de diensten van een onderneming te gebruiken of in te huren
waar de betreffende werknemer van Middle Point directeur, manager, lasthebber of gevolmachtigde is
geworden, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van €
25.000,00.
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9.

GEHEIMHOUDING

9.1 Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij hebben
verkregen in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Opdracht.
10. TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Middle Point kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en / of verliezen – waaronder
begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en / of nalaten van een door Middle Point
geïntroduceerde Kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks door zich en / of middels derden dan wel
voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Middle Point, aan arbeidsverhouding van
welke aard dan ook is aangegaan.
11. GESCHILLEN
11.1 Op deze algemene voorwaarden en de uitleg daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en
introducties door Middle Point, de overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende
overeenkomsten, is met uitsluiting van enig ander recht Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de uitleg en uitvoering
daarvan, alsmede naar aanleiding van alle aanbiedingen, offertes en introducties door Middle Point, de
overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn in eerste instantie
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Middle
Point om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.

Amsterdam, 17 september 2018

Maarten van Haren
Namens de directie van Middle Point BV
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