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Algemene voorwaarden Olifant Consultancy - Werving & Selectie 

 

1. Indien Olifant Consultancy succesvol een Werving & Selectie-traject afrondt, wordt de 
opdrachtgever een fee in rekening gebracht. De basis hiervoor is het afgesproken bruto 
jaarsalaris bij een volledig dienstverband (40 werkuren per week). Het bruto jaarsalaris is 
inclusief vakantiegeld. In het geval van een deeltijdfunctie geldt dezelfde berekening als die 
bij een fulltime dienstverband.  

2. De te nader te bepalen fee van XX % bij een succesvolle plaatsing (werving) wordt berekend: 

-Over 12,96 maal het bruto maandsalaris. 

3. Indien binnen 2 maanden na indiensttreding de arbeidsovereenkomst met de kandidaat 
wordt beëindigd, zal Olifant Consultancy zich inspannen om gedurende drie maanden een 
nieuwe kandidaat te werven. Indien Olifant Consultancy hier niet in slaagt, dan zal 50% van 
de betaalde fee worden gecrediteerd. 

4. Deze garantieregeling treedt in werking indien: 

- opdrachtgever binnen 7 werkdagen na opzegging Olifant Consultancy hiervan schriftelijk op 
de hoogte stelt. 

- opdrachtgever de gefactureerde fee binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen 
heeft voldaan. 

-de opzegging niet het gevolg is van verandering in de functie-inhoud, reorganisaties, fusies 
en overnames, vertrek van direct leidinggevende of faillissement van opdrachtgever. 

-in geval van beëindiging door opdrachtgever, de reden hiervoor objectief en onbetwist 
toewijsbaar is aan het (dis)functioneren van de kandidaat 

- opdrachtgever de vacature niet intrekt of zelf vervult op welke wijze dan ook. 
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5. Alle gegevens verkregen uit de samenwerking met Olifant Consultancy alsmede gegevens van 
kandidaten, welke enkel met hun toestemming zijn verstrekt, dienen als strikt vertrouwelijk 
en discreet behandeld te worden. 

6. Alle gegevens van kandidaten die door Olifant Consultancy zijn aangeboden, blijven 
eigendom van Olifant Consultancy voor de duur van 1 jaar, na ontvangst. 

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Olifant Consultancy voorgestelde kandidaten 
rechtstreeks te benaderen, of te laten benaderen door een derde partij. 

8. Mocht, na het afwijzen van een door Olifant Consultancy voorgestelde kandidaat, 
opdrachtgever beslissen binnen een periode van 1 jaar een dienstverband aan te gaan met 
deze kandidaat op welke functie dan ook, is Olifant Consultancy gerechtigd de volledige 
werving en selectie-vergoeding in rekening te brengen. 

9. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. 

10. Facturatie door Olifant Consultancy geschiedt na het tekenen van het contract door 
kandidaat. 

11. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. 

12. Olifant Consultancy zal niet werven onder het personeel van opdrachtgever. 
 


