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DEFINITIES 
A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en rechtsper-

soon die zich door dienstverlener laat adviseren.  
B. Dienstverlener: Flexian Organisatieadvies BV is opdracht-

nemer van opdrachtgever met betrekking tot Werving & Se-
lectie- activiteiten. Het door Flexian Organisatieadvies: 
Flexian Recruitment Model (FRMÓ) wordt hiervoor toege-
past.  

C. Flexian Recruitment Model (FRMÓ): een innovatie metho-
diek en specifiek ontwikkelt om organisaties modulair te 
kunnen ondersteunen bij het invullen van hun vacatures. 
Modules zijn: Organisatiescan Essentials, FRM Selectie-
modelÓ, Werving, Selectieadvies, Onboarding. Deze me-
thodiek kan als full-service geheel door Flexian Organisa-
tieadvies worden verzorgd. Óf in samenwerking met uw 
eigen recruiter die de benodigde elementen ondersteu-
nend aan de selectieprocedure afneemt. Een combinatie 
van modules zijn mogelijk. 

D. Organisatiescan essentials: Deze module objectiveert in 
hoeverre een afdeling/team constructief bijdraagt aan de 
organisatiedoelstelling. Deze inzichten zijn van belang om 
de kans op rendement na plaatsing te vergroten. Deze 
module is 1 jaar houdbaar na het moment van toetsing 
mits de bedrijfsvoering consistent en ongewijzigd is op de 
getoetste thema’s. 

E. FRM SelectieprofielÓ: Deze module schetst een helder 
kader van de harde functie-eisen, de natuurlijke bijdrage, 
de benodigde competenties/vaardigheden en het ka-
rakter- en communicatieprofiel. Deze specificatie zorgt er-
voor dat organisaties ook kunnen selecteren op dagdage-
lijks gedrag. 

F. Werving: Deze module is alleen af te nemen als Flexian 
ook module 2 heeft verzorgd. Deze module zorgt voor een 
inspanningsverplichting die bijdraagt aan een kwalitatieve 
‘bruto basket’ op basis van de harde functie-eisen.  

G. Selectieadvies: Deze module is alleen af te nemen als 
Flexian ook module 2 heeft verzorgd. Deze module geeft 
inzicht wie de ideale beschikbare kandidaat is voor de 
vacante functie. Een wetenschappelijk onderbouwde 
voorspelling op gedrag ligt hieraan ten grondslag. De 
door de kandidaat verstrekte informatie tijdens de as-
sessments alsmede de salarisgegevens en CV worden 
geacht naar waarheid te zijn verklaard. 

H. Onboarding: Deze module zorgt voor sneller rendement 
na plaatsing. Wij adviseren een Onboarding Premium 
Programma wanneer de interactie en communicatie met 
overige teamleden een kritische succesfactor is binnen 
de functie. 

I. Per module wordt er een overeenkomst gemaakt tussen 
opdrachtgever en Flexian Organisatieadvies. Na iedere 
module is er een evaluatiemoment. Doel van het evalua-
tiemoment is het toetsen van de toegevoegde waarde 
van de module voor de organisatie en de keuze om een 
volgende module in te kopen. 

J. Per module is een transparant investeringsplaatje voor 
opdrachtgever inzichtelijk. Bij het verstrekken van de op-
dracht om de module in werking te zetten wordt de fac-
tuur verzonden. 

K. Additionele externe kosten: alle additionele externe kosten 
gemaakt door Flexian Organisatieadvies in het kader van de 
vervulling van de opdracht, zoals de eventueel door kandi-
daten gedeclareerde reiskosten. Inzake reiskosten volgt  

 
Flexian Organisatieadvies het vergoedingsbeleid van op-
drachtgever. 

J. Advertentiekosten: in overleg met opdrachtgever stelt 
Flexian Recruitment een advertentie op en adviseert inzake 
de mediakeuze. De advertentiekosten worden direct na 
plaatsing doorbelast.  

 
ALGEMEEN  
ART. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding 

en overeenkomst tussen Flexian Organisatieadvies, dienst-
verlener/opdrachtnemer, (verder dienstverlener genoemd) 
en enige opdrachtgever, waarop dienstverlener deze voor-
waarden van toepassing heeft verklaard en voor zover door 
partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaar-
den is afgeweken.  

ART. 2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid 
van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdracht-
gever en dienstverlener in geval de rechtbank bevoegd is, 
beslecht worden door de rechtbank. Op elke overeenkomst 
tussen dienstverlener en opdrachtgever is het Nederlands 
recht van toepassing.  

ART. 3 Dienstverlener is jegens opdrachtgever alleen aansprake-
lijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, 
voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of op-
zet van de zijde van dienstverlener. De door een kandidaat 
verstrekte informatie gedurende het psychologisch onder-
zoek, het CV en de verstrekte salarisinformatie worden ge-
acht naar waarheid te zijn ingevuld c.q. verstrekt. Dienstver-
lener kan voor deze ontvangen informatie niet aansprakelijk 
worden gesteld. Opdrachtgever verbindt zich dienstverle-
ner te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid en elke vorde-
ring, geldend gemaakt in of buiten rechten voortvloeiende 
uit of verband houdende met de uitvoering door dienstver-
lener van werkzaamheden met uitzondering van die waar 
sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van 
dienstverlener.  

ART. 4 Indien en voor zover er op dienstverlener enige aansprake-
lijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aan-
sprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het 
honorarium, met dien verstande dat in geval van opdrach-
ten met een looptijd langer dan zes maanden de aanspra-
kelijkheid beperkt blijft tot het honorarium over de laatste 
zes maanden voor beëindiging van de opdracht.  

ART. 5 Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele schade, met inbegrip van gevolgschade die door 
de aangestelde kandidaat tijdens zijn dienstverband direct 
en/of indirect wordt veroorzaakt.  

ART. 6 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle ver-
trouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeen-
komst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. In-
formatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de infor-
matie.  

ART. 7 Dienstverlener zal na een voltooide opdracht gedurende 2 
jaar geen werknemers van opdrachtgever actief benade-
ren.  

ART. 8 Dienstverlener is bevoegd wijzigingen in deze algemene 
leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen 
treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Dienstver-
lener zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtge-
ver toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is 



	

meegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in 
werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. 

 
OPDRACHTBEVESTIGING  
ART. 9 De opdrachtbevestiging wordt per email aan opdrachtgever 

verstrekt. Opdrachtgever retourneert een voor akkoord ge-
tekend exemplaar aan dienstverlener. Opdrachtgever kan 
ook volstaan met het per mail verstrekken van een opdracht. 
Het in een later stadium inhoudelijk wijzigen van het functie-
profiel wordt beoordeeld als het verstrekken van een nieuwe 
opdracht.  

ART.10 Opdrachtgever verstrekt de opdracht aan dienstverlener op 
basis van exclusiviteit.  

ART.11 De wervingsovereenkomst wordt aangegaan voor een peri-
ode van 6 maanden na ondertekening van de overeen-
komst, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst 
wordt beëindigd door:  
• Het aanbieden van de kandidaten aan opdrachtgever; 
• Het annuleren van deze overeenkomst door opdrachtge-

ver of dienstverlener;  
• Tijdsverloop.  

 
UITVOERING SELECTIE-OPDRACHT  
ART.12 Na uitgebreide selectie draagt dienstverlener één of meer 

kandidaten aan opdrachtgever voor op basis van de bij 
dienstverlener bekende functionele gedragselementen 
van de betreffende kandidaat en het functieprofiel. Dienst-
verlener stelt hiertoe een kandidatenprofiel op.  

ART.13 Referenties van betreffende kandidaat worden alleen na 
overleg met kandidaat ingewonnen. Dit wordt door dienst-
verlener gecoördineerd. Dienstverlener gaat ervan uit dat 
de inlichtingen die een kandidaat over zichzelf verstrekt, of 
die van referenten over hem/haar zijn verkregen, juist zijn.  

ART.14 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze 
en aanstelling van een kandidaat. Nadat opdrachtgever met 
de kandidaat tot overeenstemming is gekomen, sluiten zij 
een arbeidsovereenkomst. Een kopie van deze door partijen 
getekende overeenkomst wordt binnen een week na onderte-
kening door opdrachtgever aan dienstverlener verstrekt.  

ART.15 Dienstverlener werkt met een vastgestelde klachtenproce-
dure. Klachten kunnen worden ingediend bij de Consultant 
die de opdracht uitvoert dan wel per mail worden gestuurd 
naar info@flexian.nl. De klacht zal binnen 48 uur (m.u.v. 
weekend en feestdagen) in behandeling worden genomen. 

 
HONORARIUM  
ART.16 Het honorarium van dienstverlener is vastgelegd in de op-

drachtbevestiging en wordt bij opdrachtverstrekking vol-
daan. 

ART.17  Eventuele externe kosten komen voor rekening van op-
drachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

ART.18  Indien de vacature wordt vervuld met een door opdrachtge-
ver bij dienstverlener aangebrachte kandidaat, zal door 
dienstverlener een korting van 25% over het wervingshono-
rarium (module 3) worden verleend. De opdrachtgever kan 
alleen een kandidaat aandragen op het moment van accep-
tatie van de wervingsopdracht door Flexian Organisatiead-
vies, tenzij anders overeengekomen. Deze korting wordt 
verrekend met module 5 of er wordt een creditnota verzon-
den nadat wij een copy van de getekende arbeidsovereen-
komst hebben ontvangen. 

 
BETALING  
ART.19 Alle geldbedragen afgeleid van de in deze algemene voor-

waarden opgenomen bepalingen zijn exclusief BTW.  
ART.20 Verschuldigde bedragen dienen – conform de factuur, zon-

der korting of verrekening – binnen 14 dagen na factuurda-
tum op de rekening van dienstverlener ontvangen te zijn. Na 
het verstrijken van de 14 dagen is opdrachtgever in verzuim 

en vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare 
bedrag 1% rente per maand verschuldigd.  

ART.21.1 De vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever zijn 
onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
• Als na het sluiten van de overeenkomst aan dienstverle-

ner omstandigheden ter kennis komen die dienstverlener 
goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan 
zijn verplichtingen zal voldoen;  

• Indien dienstverlener opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor 
de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvol-
doende is.  

ART.21.2  In genoemde gevallen is dienstverlener bevoegd de ver-
dere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan 
wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één 
en ander onverminderd het recht van dienstverlener scha-
devergoeding te vorderen.  

ART.22 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van beta-
ling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van op-
drachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.  

ART.23 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nako-
men van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen 
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is 
opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Ne-
derlandse Orde van Advocaten verschuldigd. Indien dienst-
verlener aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, 
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze 
voor vergoeding in aanmerking.  

ART.24 Opdrachtgever is jegens dienstverlener de door dienstver-
lener gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd bij alle or-
ganisaties, behoudens voor zover de opdrachtgever aan-
toont dat deze onredelijk hoog zijn en de Rechtbank dienst-
verlener volledig of in overwegende mate hierop in het on-
gelijk stelt.  

 
OVERMACHT  
ART.25  Dienstverlener is niet gehouden aan nakoming van enige 

verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van 
een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld. In-
dien dienstverlener door overmacht, of door andere buiten-
gewone omstandigheden, niet of niet tijdig in staat is de ver-
plichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, 
heeft de dienstverlener of hebben collegae het recht de 
overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren. 

 
GARANTIEREGELING  
ART.26   Indien kandidaat ondanks zorgvuldige selectie niet vol-

doet aan het in overleg met opdrachtgever door Flexian 
Organisatieadvies opgestelde selectiecriteria en resul-
taatgebieden, en waardoor na één jaar het contract niet 
wordt omgezet voor onbepaalde tijd of verlenging van 
bepaalde tijd   wordt voortgezet kan de opdrachtgever 
aanspraak maken op de Flexian Garantieregeling. 
De garantieregeling houdt in: Flexian Organisatieadvies 
zal de ingekochte modules voor eigen rekening opnieuw 
verzorgen. 
Uitzondering hierop is:   
• Overlijden kandidaat; 
• Fusie /overname/reorganisatie organisatie breed; 
• Mutatie leidinggevende.  
Geldig wanneer ten minste module 2, 4 en 5 zijn afgeno-
men en module 1 op moment van acceptatie van de op-
dracht nog aan de houdbaarheidsdatum voldoet.  
Wanneer module 1 conclusie negatief is, maar de op-
drachtgever gaat hier niet mee aan de slag, dan kan 
Flexian Organisatieadvies afzien van de garantierege-
ling.

 


