
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overkeenkomsten van Zwarte Brigade. Zwarte Brigade is onderdeel van Matching &
More  en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  01113134

1.2 Zwarte Brigade houdt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden aan te
passen, te veranderen en/of aan te vullen door het weergeven van de aangepaste,
veranderde en/of aangevulde clausules op de site. De opdrachtgevers/werkgevers zijn
er zich van bewust dat het onmogelijk is de voorwaarden slechts gedeeltelijk te
aanvaarden. Elke aanvaarding brengt automatisch de volledige aanvaardig van de
voorwaarden met zich mee.

2.0 VOORWAARDEN VOOR VACATURES

2.1  Zwarte Brigade is enkel en alleen een ruimte, waar opdrachtgevers/werkgevers hun
vacatures bekend kunnen maken aan het grote publiek. Geinteresseerde kandidaten
reageren rechtstreeks bij de opdrachtgever/werkgever.

2.2 Zwarte Brigade is op geen enkele wijze betrokken in daadwerkelijke selectie of
onderhandelingen van opdrachtgevers/werkgevers. Zwarte Brigade kan dus niet
aansprakelijk gesteld worden voor een kandidaat of een geschil tussen de partijen.

2.3 Zwarte brigade behoudt zich het recht bepaalde vacatures en/of informatie niet op de
site te zetten.

2.4 Vacatures moeten steeds verwijzen naar één concrete positie binnen het bedrijf en
duidelijk omschreven worden. Zwarte Brigade draagt geen enkele veranwoordelijkheid
voor de opgegeven informatie van opdrachtgever/werkgever.

2.5 Opdrachtgever/werkgever gaan akkoord dat, bij het plaatsen van een advertentie, een
bedrijfsprofiel op gesteld wordt waarin gegevens van het bedrijf publiek gemaakt worden
(namen, telefoonnummer, email adressen). De opdrachtgever/werkgever heeft de
mogelijkheid ‘discrete/ vacatures te plaatsen op uitdrukkelijke vraag.

2.6 Opdrachtgever/werkgever wordt verzocht het formulier in te vullen om zodoende
Zwarte Brigade te voorzien van volledige en correcte informatie. Bij het correct invullen
en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, zal de advertentie online gezet worden.

2.7 Opdrachtgever/werkgever gaat akkoord met de tarieven medegedeeld op de site. De
factuur wordt door Zwarte Brigade opgemaakt bij publicatie van de vacature.



     3. BETALINGEN

3.1 Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW

3.2 Opdrachtgever/Werkgever verplicht zich er toe de factuur te betalen binnen de
betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Klachten in verband met facturen dienen
bekend te worden gemaakt aan Zwarte Brigade binnen een week na factuurdatum.

3.3 In het geval opdrachtgever/werkgever in gebreke blijft de factuur te voldoen na de
vervaldag, eigent Zwarte Brigade zich het recht toe incassokosten in rekening te brengen.
Deze wettelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum
van € 40. Tevens wordt bij de overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente
voor handelstransacties in rekening gebracht.


