Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de vacaturediensten van
Praktijkondersteuner.nl BV

1. Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Vacaturemelding en gebruikmaking van
door de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte op de website
www.praktijkondersteuner.nl door Praktijkondersteuner.nl BV, gevestigd te Balsemienlaan 2,
5582 AX te Waalre onder KvK 17229724
1.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2 Artikel 2 Definities
2.1 Opdrachtgever: Een huisarts(enpraktijk)/gezondheidscentrum , of organisatie van huisartsen.
2.2 Opdrachtbevestiging: De per email verstrekte bevestiging van de vacaturemelding van de
opdrachtgever.
2.3 Vacaturemelding: Plaatsing op de website van een vacature voor één functie binnen een
huisartsenpraktijk/Gezondheidscentrum.
3 Artikel 3 Vacature plaatsen
3.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en compleetheid van de in vacaturetekst opgenomen
inhoud en vrijwaart Praktijkondersteuner.nl voor enige aansprakelijkheid van derden die
voortvloeien uit de Vacaturemelding.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens omtrent de opgegeven
identiteit.
3.3 Vacatures worden gedurende dertig dagen getoond op de Website genoemd in artikel 1.1 hierna
te noemen Website.
3.4 Na afloop van de dertigste dag wordt de vacature niet langer getoond. Opdrachtgever wordt
hiervan op de hoogte gesteld en krijgt het aanbod de vacature voor nog eens een periode van
dertig dagen op de Website te tonen tegen een dan geldend tarief.
3.5 Opdrachtgevers kunnen per Vacaturemelding slechts één functie vacant stellen.
3.6 Commerciële partijen kunnen slechts dan een Vacaturemelding plaatsen na daarvoor gekregen
schriftelijke toestemming en met instemming van de geldende voorwaarden van
Praktijkondersteuner.nl.
3.7 Opdrachtgever stemt ermee in dat de vacatures worden gemeld aan de bij
Praktijkondersteuner.nl ingeschreven kandidaten.
3.8 Kandidaten reageren rechtstreeks op de gestelde vacature en maken zelf afspraken met
opdrachtgever over een mogelijk vervolg.
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4 Artikel 4 Betaling
4.1 Vacaturemelding geschiedt door automatisch incasso vooraf tenzij anders overeengekomen.
4.2 Genoemde prijzen op de Website zijn inclusief BTW. In de opdrachtbevestiging wordt het
aandeel BTW benoemd.
4.3 Indien in opdrachtbevestiging is overeengekomen dat facturering achteraf plaatsvindt, betaalt
Opdrachtgever binnen de termijn die op de factuur is vermeld.
4.4 Indien Opdrachtgever, ook na aanmaning, verzuimt te betalen, zal Praktijkondersteuner.nl
incasso vorderen via derden. Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld voor bijkomende
kosten. Deze bedragen minimaal € 350,-.

5 Artikel 5 Diversen
5.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijd door Praktijkondersteuner.nl worden
aangepast.
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