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1. Aard van de Dienstverlening

3. De Dienstverlening

1.1. i-Concept InternetWorks BV, Bergweg 122
3036BH Rotterdam, hierna “Leverancier” levert
arbeidsbemiddelingdiensten via onder andere de
website arbeidsmarkt.com, hierna “Websites”. De
dienstverlening bestaat onder andere uit het
aanleveren van CV’s van werkzoekenden voor
vacatures of projecten van cliënten en/of het
koppelen van werkgevers aan werkzoekenden.
Onder “Cliënt” wordt verstaan de natuurlijke persoon
of rechtspersoon waarvoor Leverancier diensten
verleent.

3.1 De Dienstverlening bestaat uit het koppelen van
werkgevers aan werkzoekende kandidaten en/of het
aanleveren van CV’s van kandidaten. CV’s kunnen
vanwege privacyrichtlijnen geanonimiseerd zijn. Met
de goedkeuring van de kandidaat worden ook naam
en locatie vermeld.

1.2. Door acceptatie op de website of schriftelijke
opdrachtbevestiging erkennen Leverancier en Cliënt
dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
op alle dienstverlening door Leverancier ten behoeve
van Cliënt.
2. Duur van de Dienstverlening
2.1. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
anders overeengekomen, zal de termijn van
Dienstverlening een jaar zijn, met stilzwijgende
verlenging. Abonnementen worden stilzwijgend
verlengd met eenzelfde abonnementstermijn.
2.2. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
anders overeengekomen kan elk der partijen de
Dienstverlening schriftelijk opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Voor Abonnementen geldt dat opzeggingen
schriftelijk uiterlijk één maand voor aanvang van de
nieuwe abonnementstermijn moeten geschieden.
2.3. Elk der partijen heeft in de hieronder
omschreven gevallen en voor zover hieronder
toegekend het recht de Dienstverlening zonder
ingebrekestelling door middel van schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen:
-in het geval dat voorlopige of definitieve surséance
van betaling aan wederpartij is verleend, dan wel de
wederpartij in staat van faillissement is verklaard; -in
het geval dat de wederpartij enige verplichting uit
deze overeenkomst niet nakomt, welke van zo
ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting
der overeenkomst in redelijkheid niet kan worden
gevergd en de verzakende partij, na deswege bij
aangetekende brief, herhaaldelijk dan wel in
aanmerkelijke staat in gebreke te zijn gesteld, nalatig
blijft deze verplichting na te komen respectievelijk
geëigende stappen te ondernemen om dit te
corrigeren.

3.2 Cliënt stelt Leverancier door middel van vacature
en/of projectteksten op de hoogte van de aard van de
gezochte kandidaten.
3.3 Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk
anders overeengekomen, kan Cliënt nooit
exclusiviteit van CV’s bedingen.
3.4 In het geval van een Abonnement zal Cliënt altijd
zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en
actualiteit
4. Webshop
4.1 De Webshop is een onderdeel van de
dienstverlening door i-Concept Internetworks B.V.
(hierna Leverancier) Bergweg 122 Rotterdam, KvK
24294582, BTW NL807967622B01. Er kunnen geen
rechten worden ontleend aan informatie die wij
communiceren op de Webshop, met uitzondering van
deze Algemene Voorwaarden. Bij het plaatsen van
enkele of meerdere orders gaat u akkoord met de
hieronder genoemde voorwaarden.
4.2. Toepasselijkheid
4.2.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Leverancier optreedt als verkoper van
producten en diensten. Door totstandkoming van een
vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u
uitdrukkelijk onze voorwaarden. Afwijking van deze
voorwaarden kan alleen schriftelijk worden
overeengekomen.
4.2.2 Leverancier accepteert geen Algemene
Voorwaarden van derde partijen bij het plaatsen van
een order in de Webshop.
4.3. Aanbiedingen
4.3.1 Alle aanbiedingen van de Webshop zijn
vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het
tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder
voorbehoud van de beschikbaarheid.
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4.3.2 De in catalogi of andere documentatie van de
Webshop opgenomen gegevens zoals prijzen,
specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging
onderhevig en binden Leverancier niet, tenzij
uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen.

4.6. Aflevering & bezorging

4.4. Prijzen

4.6.2 Op verzoek van de klant kan Leverancier de
producten bezorgen op een door de klant aan te
geven adres. De extra verzendkosten die in rekening
worden gebracht aan Leverancier voor levering in
landen buiten Nederland zullen te allen tijde voor
rekening van de klant komen en kunnen tot maximaal
2 weken na levering worden gefactureerd.

4.4.1 De prijzen luiden in Euro's, exclusief
transportkosten, invoerrechten en BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de afnemer
zich niet in Nederland bevindt, is de afnemer zelf
aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde
omzetbelasting of invoerrechten in het land van
ingezetene.
4.4.2 De in de Webshop en op overige websites van
Leverancier getoonde prijzen zijn te allen tijde onder
voorbehoud van fouten en/of tussentijdse
prijswijzigingen.
4.5 Levertijd
4.5.1 Aan de opgegeven levertijden kunnen geen
rechten worden ontleend. Opgegeven levertijden
zullen daarom niet te beschouwen zijn als fatale
termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Leverancier zal echter al het mogelijke doen om
levering op of binnen de aangegeven levertijd te
realiseren.
4.5.2 Zodra Leverancier kennis draagt van feiten
en/of omstandigheden die realisering van de levering
op of binnen de opgegeven levertermijn onmogelijk
maken, geeft Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk
bericht aan de klant onder opgave van de verwachte
nieuwe levertijd.
4.5.3 Indien de verhindering van de nakoming van de
levertijd, als in het artikel 4.2 aangegeven, langer dan
veertig (40) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht
de overeenkomst te ontbinden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
4.5.4 Indien de levertijd bekend is, zal dit worden
aangegeven in onze correspondentie. Na verzending
van het pakket volgt, indien ingevuld in het
bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin is
vermeld hoe de zending via internet gevolgd kan
worden.

4.6.1 Leverancier verzendt producten aan klanten
vanuit een distributiecentrum in Nederland naar het
desbetreffende adres in Europa.

4.6.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om
extra bijkomende kosten van bezorging afzonderlijk
aan de klant in rekening te brengen.
4.6.4 Leverancier verzendt in sommige gevallen
goederen met verzekering van de bezorgdienst. In
dergelijke gevallen is Leverancier dan ook op geen
enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade
voortvloeiend uit de bezorging door De bezorgdienst.
4.7. Risico & eigendom
4.7.1 Het risico van de goederen gaat van Leverancier
over op de klant op het moment van overdracht van
verzending aan de vervoerder.
4.7.2 Indien de klant niet binnen 10 werkdagen voor
levering aan Leverancier mededeelt de zaken niet in
ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van
Leverancier op de klant op het moment dat de klant
in verzuim is en zal Leverancier de goederen
gedurende een redelijke termijn opslaan, een en
ander voor de rekening en risico van de klant.
4.7.3 Het eigendom van de goederen gaat van
Leverancier over op de klant eerst nadat de klant de
aankoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige
koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering
wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
aan Leverancier is verschuldigd, heeft voldaan.
4.8. Betaling
4.8.1 Factuur: de klant ontvangt van Leverancier een
factuur per e-mail. Na voldoening van het
aankoopbedrag ontvangt de klant het product. De
verzendkosten inclusief eventuele bijbehorende
verzekeringkosten van de bezorgdienst zijn voor de
rekening van de klant
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4.9. Garantie
4.9.1 De garantie bepalingen van de geleverde
producten zijn overeenkomstig de bepalingen van de
originele fabrikant gedurende de op het
aankoopbewijs vermelde termijn.
4.9.2 Een beroep op garantie wordt niet door
Leverancier in behandeling genomen. De garantie op
uw aankoop verloopt te allen tijde via de fabrikant
met de door hun vastgestelde voorwaarden.
4.9.3 De garantie verloopt enkel via bij het
constateren van een onvolledige of gebrekkige
levering. Dit beroep dient u binnen 4 dagen na
levering te doen inclusief bijbehorende originele
factuur die u heeft ontvangen van Leverancier.
4.10. Aansprakelijkheid
4.10.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor
schade aan de zijde van de klant of derden indien en
voor zover de schade het directe en onmiddellijke
gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door
Leverancier.
4.10.2 De aansprakelijkheid van Leverancier
overeenkomstig met Artikel 4.10.1 is beperkt met een
maximum tot het totaalbedrag van de geplaatste
order.
4.10.3 Leverancier kan nimmer aansprakelijk gesteld
worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en
teksten.
4.11. Ontbinding
4.11.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat
binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits
ongebruikt en in originele, onbeschadigde en
gesealde verpakking. De kosten van het terugzenden
van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant.
Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden
heeft gehouden, wordt de creditering van het bedrag
minus verzendkosten door Leverancier binnen 30
dagen na ontvangst van de producten uitgevoerd.
4.11.2 Leverancier behoudt het recht om
geretourneerde producten te weigeren of om slechts
een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren,
wanneer het vermoeden bestaat dat het product is
geopend, gebruikt, verwisseld of door de klant zijn
schuld is beschadigd. Tevens zal voor een bestelling
waarvoor geen verzendkosten zijn berekend vanwege

de hoogte van het bedrag, bij retournering de
verzendkosten in rekening worden gebracht.
4.11.3 Indien een terugzending wordt geweigerd,
worden de verzendkosten alsnog in rekening
gebracht aan de klant.
4.11.4 Indien de klant een of enige van haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die
daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar
behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als
dan heeft Leverancier het recht de overeenkomst
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige
schadevergoeding gehouden is, onverminderd
eventuele Leverancier verder toekomende rechten.
4.11.5 Alle vorderingen, die Leverancier in geval van
ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht
hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle
opeisbaar zijn.
4.12. Persoonsgegevens
4.12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens, zoals
vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet
Bescherming van persoonsgegevens, worden door
Leverancier nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar
persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of
verwijderen, kan de klant hierover met Leverancier
contact opnemen. Leverancier zal de klant de
gewenste informatie verschaffen of het databestand
aanpassen.
4.12.2 Leverancier zal de door de klant verstrekte
gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens
zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de
bestelling van de klant.

