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1. Definitie van voorwaarden
"Kandidaat" betekent de individuele benadering van de Cliënt door Support by Chantal
"Cliënt" betekent de persoon, bedrijf of rechtspersoon, samen met een dochteronderneming of
verbonden onderneming zoals gedefinieerd door de Kamer van Koophandel aan wie de Kandidaat is
opgericht.
"Betrokkenheid" betekent de betrokkenheid, tewerkstelling of gebruik van de Kandidaat door de
Cliënt, hetzij op contract of op basis van service, partnerschap of anderszins.
"Vergoeding" betekent het percentage van de vergoeding in verband met de door Chantal geleverde
diensten of een ander vast bedrag dat door de partijen is overeengekomen in verband met een
introductie.
"Introductie" betekent het interview door de Cliënt van een kandidaat in persoon of per telefoon. De
opdracht van de Cliënt om de Kandidaat te ondersteunen en die leidt tot een Opdracht of dat
Kandidaat en "Geïntroduceerde" dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.
"Vergoeding" betekent het bruto jaarsalaris betaald aan de Kandidaat gedurende het eerste jaar van
de Opdracht.

“Support by Chantal” betekent de onderneming “Support bij Chantal”Deezijstraat 3, 4311 BZ,
Bruinisse, Nederland. Geregistreerd in Nederland, KVK nr. 71962972
Correspondentie Adres: Support by Chantal, Deezijstraat 3, 4311 BZ, Bruinisse (Nederland).
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2. Commerciële voorwaarden
De commerciële voorwaarde is een fee van 20% over de jaarlijkse bruto vergoeding, incl.
vakantiegeld en evt. 13e maand. “Support by Chantal” hanteert geen fee over andere vergoedingen.
De fee wordt gefactureerd op de startdatum van de aanvaarding door de Kandidaat van het aanbod
van de Cliënten voor een opdracht. Alle bedragen worden binnen 30 dagen na de datum van de
desbetreffende factuur betaald.
3. Vertraagde aanbieding van betrokkenheid.
De Klant is aansprakelijk voor het betalen van de Fee volgens de Handelsvoorwaarden met
betrekking tot een Kandidaat die door de Cliënt is aangesteld als gevolg van of voortvloeiend uit een
Inleiding door of via Support by Chantal, direct of indirect, die plaatsvindt binnen 6 maanden na het
laatste interview van de Introductie of de Kandidaat met de Klant, afhankelijk van wat later is.
De klant benadert geselecteerde kandidaten via Support by Chantal alleen na overleg met Support
door Chantal. Indien een kandidaat na een verkennend gesprek met de cliënt (beter) geschikt is voor
een andere vacature naar goeddunken van de klant, moet de cliënt overleg voeren met Support by
Chantal over een vergoeding voordat de cliënt de positie van de kandidaat inneemt.
Alle introducties zijn vertrouwelijk. Het doorgeven van een Introductie door de Cliënt aan een derde
partij die resulteert in een Betrokkenheid van de Kandidaat door die derde partij binnen 6 maanden
na de datum van introductie zal resulteren in een vergoeding verschuldigd. Voor de toepassing van
deze clausule is de vergoeding de som die zou zijn betaald als de oorspronkelijke introductie
resulteerde in een Betrokkenheid door Ondersteuning door Chantal.
Ondersteuning door Chantal is gebonden aan de richtlijnen en instructies die door de klant zijn
verstrekt met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie en andere informatie,
evenals meningen, conclusies en meningen die ter kennis zijn gekomen of zijn ontstaan tijdens de
uitvoering van de opdracht. Tenzij de opdracht algemeen bekend is, zoals op sociale media, zal
Support by Chantal de naam van de klant alleen gebruiken met zijn toestemming
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4. Aansprakelijkheid
Support by Chantal is niet aansprakelijk als de kandidaat na het sluiten van de overeenkomst niet
blijkt te voldoen aan de eisen of verwachtingen van de klant.
Support by Chantal is niet aansprakelijk richting de klant voor verlies, aansprakelijkheid, schade,
kosten, claims of kosten die de cliënt heeft of heeft opgelopen als gevolg van nalatigheid,
oneerlijkheid of wangedrag van de kandidaat of die voortvloeit uit of verband houdt met, de
Betrokkenheid van een Kandidaat of het niet invoeren van een geschikte kandidaat.
5. Variatie van voorwaarden
Geen enkele wijziging of wijziging van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk goedgekeurd door
een geautoriseerde vertegenwoordiger van Support door Chantal. De details van enige afwijking van
deze voorwaarden zullen door de Klant zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk aan de Klant
worden gemeld en dit document zal de datum waarop de verschillende voorwaarden van kracht
worden bevestigen.
6. BTW
Alle facturen zijn, waar van toepassing, onderworpen aan BTW.
7. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en alle geschillen die
voortvloeien uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de
Nederlandse rechter.
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