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Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Maatschap ERASMUS ADVIESGROEP, hierna te noemen EAG, statutair gevestigd in Den Haag, houdt zich bezig met en neemt opdrachten
aan betreffende het geven van adviezen betreffende personele zaken en bemiddeling van personeel, één en ander in de ruimste zin van
het woord.
2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk door EAG overeengekomen te worden. Indien EAG
schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor
het overige van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten van
toekomstige overeenkomsten ontlenen.
Artikel 2. Opdrachtgever
Onder de opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon welke aan EAG de opdracht heeft verstrekt.
Artikel 2a. Kandidaat
Onder de kandidaat wordt verstaan de natuurlijke persoon die uit eigen beweging meewerkt aan de activiteiten van EAG.
Artikel 3. Offerte
De meer of minder gespecificeerde werkzaamheden die EAG voornemens is om ten behoeve van OG te verrichten c.q. te leveren en
begroting van de daaraan verbonden vergoeding, vaak in de vorm van een nog niet ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst.
Artikel 4. Opdrachtbevestiging
1.Voor aanvang van de opdracht dient een opdrachtbevestiging van de zijde van EAG mondeling of schriftelijk te zijn bevestigd door zowel
de opdrachtgever alsook de directie van EAG. De opdrachtbevestiging is de vastlegging van de afspraak tussen OG en EAG in de vorm van
een Opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte bijvoorbeeld per e-mail of telefoon.
De opdracht(bevestiging) dient de volgende zaken te bevatten:
* datum opdracht(bevestiging);
* naam opdrachtgever;
* functie;
* tariefstelling (zie art. 6 & 7);
* betalingsvoorwaarden (zie art. 8, 12, 13 & 14);
* type opdracht
2. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de korte termijn waarop ze verricht moeten worden en/of de omvang
daarvan geen offerte wordt verzonden, geldt naast eventuele bevestiging per bijvoorbeeld e-mail of telefoon de factuur tevens
opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de afspraak tussen OG en EAG juist en volledig weer te geven.
3. De overeenkomst met de opdrachtgever gaat in op de datum die vermeld staat op de opdrachtbevestiging. EAG bevestigt deze opdracht.
Indien OG binnen een termijn van vijf (5) werkdagen niet reageert, gaat EAG er van uit dat OG akkoord gaat met de inhoud van de
opdrachtbevestiging.
Artikel 5. Omzetbelasting
Alle bedragen welke de opdrachtgever ingevolge de opdracht en de daarop toepasselijke voorwaarden aan EAG verschuldigd is, zijn te
vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
Artikel 6. Tarief
1.Het honorarium zoals weergegeven in de Opdrachtbevestiging is gebaseerd op vastgestelde prijzen die van toepassing zijn op het
moment dat de overeenkomst is gesloten.
2.EAG behoudt zich het recht voor om een toeslag in rekening te brengen in het geval er – op verzoek van OG – werkzaamheden of
gedeelten daarvan ´s avonds of in het weekend verleent worden.
Artikel 7. Facturering
EAG factureert conform is aangegeven op de opdrachtbevestiging.
Artikel 8. Betaling
1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Korting of compensatie, uit welke hoofde ook, is
niet toegelaten.
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2. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, zal hij onder nauwkeurige opgave van de bezwaren daarvan, binnen een
week na factuurdatum, schriftelijk melding bij EAG maken, bij gebreke waarvan de factuur niet meer betwist kan worden. Het maken van
bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.
3. Bij gebreke van betaling door de OG binnen de termijn van dertig (30) dagen is de OG van rechtswege in verzuim. OG is alsdan een rente
per maand verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat OG
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voorts is de OG gehouden alle door EAG te maken
buitengerechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten
worden bepaald overeenkomstig het incassotarief zoals jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum
van Euro 250,--.
Artikel 9. Vrijwaringen
1. OG vrijwaart EAG ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst en
daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
2. OG heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke tevens dekking geeft aan de door EAG ten behoeve van OG in het kader van
de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1.EAG kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door of na het in dienst nemen van
de geselecteerde kandidaat. Aanname van de kandidaat door de opdrachtgever impliceert dat de opdrachtgever EAG vrijwaart ter zake van
alle aansprakelijkheid.
2.De uitsluiting van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 8 worden eveneens bedongen
voor ieder ander van wiens hulp EAG gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 11 . Geheimhouding
1.EAG zal de grootste zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.
2.Het is OG bekend dat EAG ter zake van persoonsgegevens van kandidaten op grond van de Wet Persoonsregistratie geheimhouding is
opgelegd. Uit dien hoofde is OG gehouden alle gegevens met betrekking tot de kandidaten, waarover hij de beschikking heeft gekregen,
volstrekt geheim te houden en de betreffende bescheiden te vernietigen zonder daarvan een kopie te houden. Bij misbruik van
vertrouwelijke gegevens betreffende kandidaten verbeurt OG een ineens opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van
Euro 2.500,--, onverminderd de gehoudenheid van OG om alle schade die EAG door dit misbruik zou kunnen lijden te vergoeden.
Artikel 12. Exclusiviteit
EAG voert de procedures uit op basis van exclusiviteit gedurende een bepaalde periode, tenzij anders is vermeld in de opdrachtbevestiging.
Voor executive search opdrachten geldt een periode van 4 tot 6 maanden, voor ad interim- of waarneem opdrachten geldt een periode van
4 tot 6 weken. Dit betekent dat alle kandidaten die zich op welke wijze dan ook voor deze procedure aanmelden, meegenomen worden in
het selectieproces. EAG beschouwt deze kandidaten als een onverbrekelijk deel van de procedure en opdracht.
Artikel 13. Annulering van opdracht
Bij annulering van een opdracht door OG binnen de exclusiviteitsperiode, om welke reden dan ook, is EAG gerechtigd een deel van het
verwachtte honorarium in rekening te brengen, tenzij anders is vermeld in de opdrachtbevestiging. De omvang hiervan staat vermeld op de
opdrachtbevestiging.
Artikel 14. Kandidaten die behoren tot het netwerk van EAG
OG aanvaardt dat door EAG voorgedragen kandidaten tot het netwerk van EAG blijven behoren, ongeacht of al dan niet een overeenkomst
tussen de opdrachtgever en de kandidaat tot stand komt. Als in eerste instantie geen overeenkomst tussen OG en kandidaat tot stand is
gekomen en de OG en de betreffende kandidaat binnen een jaar na de bemiddelingsopdracht alsnog besluiten om een overeenkomst te
sluiten zal de OG aan EAG het afgesproken honorarium alsnog verschuldigd worden. Mutatis mutandis geldt hetzelfde als wel een
overeenkomst tussen OG en de kandidaat tot stand is gekomen, welke overeenkomst te eniger tijd is geëindigd en als vervolgens binnen
een periode van één jaar na beëindiging van die overeenkomst wederom een overeenkomst tussen OG en de betreffende kandidaat wordt
gesloten.
Artikel 15. Faillissement opdrachtgever
Indien gedurende de looptijd van de opdracht de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling
geraakt, onder curatele wordt gesteld, dan wel anderszins onbekwaam geacht moet worden de bedrijfsvoering voort te zetten, is EAG
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren en dient opdrachtgever onverwijld alle informatie ter
zake de opdracht aan EAG te retourneren.
Artikel 16. Toepasselijk recht; bevoegd rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.
2. Alle geschillen voor zover behorende tot de relatieve competentie van onderstaande rechter zullen in eerste instantie worden gebracht
voor het Kantongerecht te ’s-Gravenhage.
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