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1. Gebruikte begrippen 

 

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Maritime Professionals de opdracht 

tot het werven en selecteren van een kandidaat voor haar organisatie uitzet en daarmee 

aangaat.  

Maritime Professionals: Maritime Projects BV gevestigd te Joure handelend onder de naam 

Maritime Professionals als intermediair tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen 

opdrachtgever en kandidaat. 

Opdracht: de overeenkomst aangaande werving en selectie werk dat de Opdrachtgever bij 

Maritime Professionals in opdracht geeft. 

Opdrachtbevestiging: het aan de Opdrachtgever verstuurde schriftelijke bevestiging, naar 

aanleiding van een aanvraag tot werving en selectie van een kandidaat, waardoor de 

opdracht tot het uitvoeren van haar intermediaire diensten wordt bevestigd. De 

Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de vacature, de duur van de 

opdracht, de werving & selectie fee(s) en onkosten. 

Kandidaat: de persoon welke betrokken wordt tijdens de werving en selectie van Maritime 

Professionals voor de Opdrachtgever. 

Bemiddelingsfee: de verschuldigde vergoeding voor de diensten uit de opdrachtbevestiging.  

De Partijen: Opdrachtgever en Maritime Professionals. 

Plaatsing: Het moment waarop opdrachtgever voor zichzelf, of voor derden voor wie 

opdrachtgever de opdracht voor de werving en selectie van een kandidaat verstrekt, een 

arbeidsverhouding aangaat met de door Maritieme Professionals binnen de opdracht of 

aangeboden kandidaat. 

Open voorstel: De vrijblijvende introductie van een kandidaat door bemiddeling van Maritime 

Professionals bij opdrachtgever zonder dat opdrachtgever hiervoor aan Maritime 

Professionals een opdracht heeft verstrekt. 

2. Toepasselijkheid 

 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, voorstellen van 

Kandidaten (ook mondeling), offertes, opdrachten, en overeenkomsten over de werving en 

selectie van arbeidskrachten aangegaan door of met van Maritime Professionals. 

2.2  De voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij als niet toepasselijk verklaard. 

2.3  De Opdracht, inclusief de algemene voorwaarden en de in de Opdracht vermelde 

documenten en bijlagen, vervangt alle voorgaande afspraken (ook mondeling). Alleen 

wijzigingen die schriftelijk zijn vastgelegd tussen de Opdrachtgeven en Maritime 

Professionals zijn geldig. 

2.4  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden door Partijen vastgelegd in de 

opdracht. 
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2.5 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen of handelingen 

van Maritime Professionals is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever 

en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is. 

2.6  Als er zaken in de algemene voorwaarden of de opdracht overeen zijn gekomen die ongeldig, 

onwettig of onuitvoerbaar blijken te zijn zal dit de overige zaken in deze documenten niet 

aantasten of verminderen. Mocht dit het geval zijn dat gaan Partijen zo snel mogelijk in 

overleg en proberen ze opnieuw overeenstemming te bereiken. De nieuwe afspraken zullen 

in een aanvulling/addendum op het betreft document worden vastgelegd. 

3. Uitvoering 

 

3.1  Maritime Professionals staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Door 

aanvaarding van de Opdracht neemt Maritime Professionals een inspanningsverplichting op 

zich en spant zich in haar rol als intermediair in om binnen de in de opdrachtbevestiging 

overeengekomen termijn, nadat opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft 

ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door opdrachtgever verstrekte 

informatie een of meerdere kandidaten te selecteren die voldoen aan de eisen en 

verwachtingen van opdrachtgever.  

3.2  Maritime Professionals zal de door de opdrachtgever geleverde functieomschrijving in de 

Opdrachtbevestiging benoemen en als Appendix toevoegen. Hierin wordt bij in ieder geval 

opgenomen: de functietitel, de inhoud van de functie, het gewenste opleidingsniveau, de 

benodigde werkervaring, standplaats, de omgevingsfactoren waarbinnen de opdracht wordt 

geplaatst (RI&E elementen) en het gewenste karakter van de kandidaat. 

3.3  Als er een tijdspad wordt afgesproken waarbinnen Partijen de Opdracht zullen voltooien, zal 

dit een indicatief tijdspad zijn. Maritime Professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

dit tijdspad. 

3.4  Maritime Professionals mag ervan uitgaan dat de door de opdrachtgever en kandidaten 

verstrekte informatie en gegevens juist zijn en is dan ook niet verantwoordelijk voor deze 

informatie en gegevens. 

3.6  Partijen zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst alleen 

voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Partijen zullen bij het uitzetten 

en vervullen van de vacature geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 

gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. 

3.7 Opdrachtgever zal Maritime Professionals in het kader van de dienstverlening voorzien van 

alle verdere relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval maar 

niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het 

personeelsbestand. 

3.7  Maritime Professionals zal binnen deze Opdracht geen beloning in welke vorm dan ook 

aannemen van een ander dan de Opdrachtgever. Maritime Professionals zal geen tweezijdige 

bemiddeling uitvoeren. 
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3.8  Opdrachtgever zal alle mogelijke medewerking verlenen om de opdracht zo goed mogelijk uit 

te kunnen voeren. Hieronder wordt onder andere verstaan dat er voldoende tijd wordt 

gemaakt voor het voeren van gesprekken met voorgestelde kandidaten. Opdrachtgever zal 

binnen vijf werkdagen na een gesprek verslag doen aan Maritime Professionals. 

3.9  Opdrachtgever zal alle informatie over kandidaten strikt vertrouwelijk behandelen en zal 

deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandida(a)t(en) en/of Maritime 

Professionals. Zie ook hoofdstuk 7: Privacy.  

3.10  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst met een 

door Maritime Professionals voorgestelde kandidaat.  

3.11  Er is sprake van een plaatsing of succesvolle bemiddeling op het moment dat opdrachtgever 

voor zich, middels en/of voor derden, een arbeidsverhouding of freelance overeenkomt met 

de door Maritime Professionals in het kader van een opdracht of introductie aangeboden 

kandidaat. 

4. Bemiddelingsfee en kosten 

 

4.1  Wanneer De Opdrachtgever rechtstreeks of via derden een arbeidsovereenkomst, in welke 

vorm ook, aangaat met de kandidaat, is de Opdrachtgever ten minste de overeengekomen 

Fee aan Maritime Professionals verschuldigd. Als deze arbeidsverhouding binnen een jaar op 

grond van een dringende reden (art. 7:677 lid 1 BW) door de opdrachtgever wordt beëindigd, 

zal Maritime Professionals na schriftelijk verzoek de opdracht onder de dezelfde 

voorwaarden doch kosteloos opnieuw uitvoeren. 

4.2 Wanneer de kandidaat binnen de termijn van zijn proeftijd zelf de arbeidsverhouding 

beëindigt, of als binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor 

de beoogde functie, zal Maritime Professionals zich inspannen om een vervangende 

kandidaat te werven en selecteren zonder dat opdrachtgever daarvoor een werving & 

selectie fee is verschuldigd. De wervingskosten en de aanvullende kosten zullen wel in 

rekening worden gebracht. In alle overige gevallen dat de arbeidsverhouding tijdens of na de 

proeftijd eindigt, blijft opdrachtgever de bedoelde werving & selectie fee onverminderd 

verschuldigd. 

 4.3  De bemiddelingsfee bedraagt 25% van het bruto jaarloon* (op basis van een fulltime 

dienstverband). Waarbij er een minimum nominale bemiddelingsfee van € 10.000,- exclusief 

B.T.W. per plaatsing van toepassing is. 

  Het *bruto jaarloon wordt berekend aan de hand van wat de Kandidaat bij de Opdrachtgever 

zal gaan verdienen op fulltime dienstverband. Wat in beginsel alle loonelementen zijn zoals 

het bruto maandloon, dertiende maand, vakantiegeld, toeslagen, fiscale loonwaarde 

leaseauto, een gegarandeerde bonus en de eventuele winstdeling.  

4.4 Kosten die niet zijn genoemd als inclusief in de opdrachtovereenkomst, maar wel horen bij de 

uitvoering van de opdracht, zoals kosten voor (online) recruitment, marketing, 

psychologische tests, assessments, reis- en verblijfkosten van de kandidaten en dergelijke 

zullen alleen na toestemming van opdrachtgever door Maritime Professionals bij 

opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
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4.5 Opdrachtgever zal voor de eerste werkdag van de kandidaat de overeengekomen 

inkomensgegevens (bruto maandsalaris, bonus, etc) die noodzakelijk zijn voor de bepaling 

van de werving & selectie fee kenbaar maken aan Maritime Professionals. 

Wanneer dit niet, onvoldoende, onjuist of niet tijdig wordt verstrekt, mag Maritime 

Professionals een marktconform bruto maandsalaris bepalen op basis van de bij Maritime 

Professionals bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt en op basis hiervan de 

werving & selectie fee berekenen en factureren. 

5. Facturering 

 

5.1  Betaling van de factuur geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. 

5.2  De Opdrachtgever betaalt alle facturen zonder aftrek en schuldvereffening. Onder geen 

beding kunnen opdrachten met elkaar worden verrekend. 

5.3  Indien Opdrachtgever geen betaling uitvoert binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn 

(of in de opdracht overeengekomen afwijkende betalingstermijn), is de Opdrachtgever in 

verzuim en mag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW additioneel in rekening 

worden gebracht tot het moment dat het volledige factuurbedrag is voldaan. 

5.4  Alle kosten, inclusief kosten van gerechtelijke procedures en kosten van buitengerechtelijke 

invordering, welke Maritime Professionals maakt binnen de overeengekomen Opdracht of 

welke op Maritime Professionals verhaald kunnen worden, zullen voor rekening zijn van 

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn tenminste 15 % van het te incasseren 

bedrag met een minimumbedrag van € 450,00. Als de buitengerechtelijke kosten hoger zijn, 

zullen de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever 

zijn. 

5.5   Als een Opdracht door meerdere Opdrachtgevers is gegeven, zijn alle Opdrachtgevers 

hoofdelijk aan Maritime Professionals verbonden. 

6. Looptijd en beeindiging 

 

6.1  Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt op het moment dat de overeengekomen tijd is 

verstreken. Verlenging van de Opdracht voor bepaalde tijd is alleen mogelijk in schriftelijke 

overeenstemming tussen Partijen. 

6.2  Tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever kan alleen als dit schriftelijk tussen Partijen 

is overeengekomen. In dit geval behoudt Maritime Professionals het recht overeengekomen 

Fee plus de daadwerkelijk gemaakte (on)kosten in rekening te brengen. Het tussentijds 

wijzigen van het functieprofiel wordt ook gezien als een tussentijdse wijziging door de 

opdrachtgever. 

6.3  Op het moment dat de Opdrachtgever zelf of via/voor derden een arbeidsverhouding of 

freelance opdracht aangaat met een Kandidaat die is voorgedragen door Maritime 

Professionals eindigt deze opdracht en is artikel 6.2 van toepassing. 
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6.4  Opdrachten en voorwaarden tussen Partijen kunnen ontbonden worden wanneer: 

• Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd,  

• Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, 

• Er beslag wordt gelegd op de eigendommen van opdrachtgever, 

• Opdrachtgever failliet wordt verklaard, 

• Naar het oordeel van Maritime Professionals inning van bestaande of toekomstige 

vorderingen niet zeker gesteld kan worden. 

7. Privacy 

 

7.1 In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met 

name kandidaten plaats. Opdrachtgever en Maritime Professionals zijn verplicht deze 

gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming 

persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. Opdrachtgever vraagt geen 

gegevens van Maritime Professionals welke ze op grond van toepasselijke wet- en 

regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere 

verwerking van de door Maritime Professionals verstrekte gegevens.  

7.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van Maritime Professionals, te 

gebruiken of op een andere manier aan derden te verstrekken.  

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Maritime Professionals tegen elke aanspraak van kandidaten of 

overige derden tegen Maritime Professionals in verband met een schending door 

opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende 

gemaakte kosten door Maritime Professionals. 

8. Overige bepalingen 

 

8.1  Tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen daarvan zal 

Maritime Professionals geen werknemer(s) van de Opdrachtgever benaderen voor een 

functie elders, tenzij deze werknemer(s) zelf aangeven op zoek te zijn naar een 

functieverandering. 

8.2  Als de Opdrachtgever, of een hieraan gelieerde (rechts)persoon van Opdrachtgever, 

gedurende twaalf maanden na het eindigen van de Opdracht toch met een door Maritime 

Professionals geïntroduceerde, doch afgewezen, Kandidaat rechtsreeks voor zich of door 

middel van derden een arbeidsverhouding of samenwerking aangaat; is Opdrachtgever 

onmiddellijk aan Maritime Professionals de in de opdrachtbevestiging overeengekomen 

totale Fee verschuldigd. 
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8.3  Tijdens de onderhandelingen en uitvoering van de opdracht en tot een periode van 12 

maanden na de opdracht is het voor de Opdrachtgever niet toegestaan om (voormalig) 

werknemers van Maritime Professionals direct of indirect in dienst te nemen of hun diensten 

direct of indirect in te huren. Een en ander op last van een direct opeisbare boete van 

€20.000,-. 

8.4  Partijen zullen vertrouwelijke informatie die ze hebben gekregen binnen de totstandkoming 

van de opdracht strikt geheimhouden. 

8.5 De door Maritime Professionals binnen deze overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, 

databases, werkwijzen, (online) marketingmaterialen/campagnes, assessments en tests 

anderszins, blijven eigendom van Maritime Professionals of haar licentiegevers 

8.6  Maritime Professionals kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of 

verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van 

een door Maritime Professionals geïntroduceerde Kandidaat met wie de Opdrachtgever 

rechtstreeks door zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de 

opdrachtuitvoering door Maritime Professionals, aan arbeidsverhouding van welke aard dan 

ook is aangegaan. 

8.7  Op deze algemene voorwaarden en de uitleg daarvan, en ook op alle aanbiedingen, offertes 

en introducties door Maritime Professionals, de overeenkomst met Opdrachtgever en alle 

daarop voortbouwende overeenkomsten, is met uitsluiting van enig ander recht Nederlands 

recht van toepassing. 

8.8  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de uitleg en 

uitvoering daarvan, en ook naar aanleiding van alle aanbiedingen, offertes en introducties 

door Maritime Professionals, de overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop 

voortbouwende overeenkomsten, zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van 

de bevoegde rechter te Leeuwarden. 

 

 

 Joure, maart 2022 

 

 

Dhr. Sebastiaan Lokhorst 

Namens Maritime Professionals 


