Voorwaarden Werving & Selectie PHPKINGS
1. PHPKINGS B.V. is een geregistreerde handelsnaam van PHPKINGS, een besloten
vennootschap, opgericht naar Nederlands recht met als doel werving en selectie
diensten te verlenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
diensten van PHPKINGS
2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de desbetreffende opdracht heeft
gegeven. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door PHPKINGS
3. De Opdrachtgever is verplicht PHPKINGS alle relevante informatie te verschaffen die
PHPKINGS redelijkerwijs behoort te weten teneinde haar desbetreffende opdracht
goed te kunnen uitvoeren.
4. PHPKINGS is niet verplicht persoonlijke- of zakelijke referenties van kandidaten na
te trekken.
5. Het honorarium bij recruitment wordt berekend op basis van een fulltime salaris (1,0
fte) van de geplaatste kandidaat. Ook indien de geplaatste kandidaat een functie
gaat bekleden op basis van deeltijd. Het honorarium bedraagt 25% van het bruto
jaarsalaris incl. vakantiegeld en eventuele 13e maand.
6. Wordt een door PHPKINGS voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na
introductie door PHPKINGS in een functie binnen de organisatie van de
Opdrachtgever aangesteld (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk- of
dochtermaatschappijen), dan zal de Opdrachtgever het bovengenoemde honorarium
aan PHPKINGS verschuldigd zijn.
7. Indien blijkt dat een geplaatste kandidaat binnen twee maanden na indiensttreding
de organisatie van de Opdrachtgever moet verlaten wegens onvoldoende
functioneren zal PHPKINGS 50 procent van het in rekening gebrachte honorarium
terugbetalen binnen 30 dagen.

8. Het honorarium van PHPKINGS bedraagt €5.000,-. De kandidaat ontvangt de andere
€5.000,- als bruto loon. De opdrachtgever dient de terugbetalingstermijnen op te
nemen in de arbeidsovereenkomst.
9. De betalingstermijn van de door PHPKINGS verstuurde facturen bedraagt uiterlijk 14
dagen na factuurdatum. Het honorarium zal worden gefactureerd op de dag dat er
een akkoord is bereikt met de geplaatste kandidaat over de arbeidsvoorwaarden en
datum van indiensttreding bij de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet tijdig
aan zijn verplichtingen voldoet, ook na aanmaning en sommatie, is de Opdrachtgever
een incassovergoeding verschuldigd van 10% van het niet tijdig voldane
factuurbedrag, incl. BTW.
10. PHPKINGS staat niet in voor de juistheid van gegevens, afkomstig van potentiële
kandidaten of van referenten die aan PHPKINGS informatie verstrekken omtrent een
kandidaat, en kan uit hoofde daarvan nimmer aansprakelijk worden gesteld.
11. PHPKINGS aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan
ook, die de Opdrachtgever, werknemers van de Opdrachtgever of derden mochten
lijden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of het functioneren van
de door PHPKINGS voorgedragen en/of door Opdrachtgever aangestelde
kandidaten. Het vorenstaande geldt mede ten aanzien van de rechtstreekse
aansprakelijkheid van personen die in dienst van PHPKINGS zijn en voor derden die
door PHPKINGS zijn betrokken bij de uitvoering van een opdracht.
12. Wanneer er in de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever bepalingen of
voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met de Voorwaarden Werving & Selectie
- PHPKINGS, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door PHPKINGS expliciet
schriftelijk zijn geaccepteerd.
13. Indien PHPKINGS schriftelijk akkoord is gegaan met een van deze voorwaarden
afwijkende bepaling, blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van
kracht, ook al wordt dat niet uitdrukkelijk gesteld.
14. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Opdrachtgever en
PHPKINGS zullen geschillen eerst in der minne proberen op te lossen door overleg,
bemiddeling of mediation. Mochten partijen desondanks geen overeenstemming
bereiken dan is de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd kennis te nemen van dit
geschil.

