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 C.TEUNISSEN@ASBESTBANENPOOL.NL
Artikel 1: Deze gebruikers voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van
de asbestbanenpool.
Artikel 2: Iedere bezoeker kan zich inschrijven op de website en daardoor
gebruiker worden.
Met de inschrijving staat de bezoeker er voor in dat hij handels bekwaam is en
gerechtigd om een overeenkomst aan te gaan.
Dit gebruikers account wordt gegenereerd door het invullen van het online
formulier dat daar voor bestemd is, en door het kiezen van een gebruikers
naam en wachtwoord.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en
veiligheid van de gebruikers naam en het wachtwoord.
Artikel 3: De gebruiker als zijnde Werkgever dient voor de werving van
personeel het daarvoor bestemde headhunter formulier op de site te
gebruiken.
Na het uitnodigen van de Werknemer zal de Werknemer bij het kennismaking
gesprek de uitnodiging (e-mail) aan de Werkgever overhandigen, welke bestemd
is voor de eigen administratie.
Artikel 4: Met het aanklikken (vinken) van de I AGREE button op het inschrijf
formulier geeft de Werkgever aan akkoord te gaan met het binnen 48 uur van
kennis making met de Werknemer de gang van zaken via de e-mail door te
geven wat betreft aanname van de kandidaat voor een ZZP klus of aanname van
de kandidaat in loon dienst, of een eventuele afwijzing met de daar voor
geldende redenen.
Artikel 5: Na bemiddeling brengt asbestbanenpool eenmalig bemiddeling kosten
in rekening.
Dit is voor een ZZP-er 299 euro inclusief B.T.W
Dit is voor een Werknemer in loondienst 399 euro inclusief B.T.W
De betaling termijnen zijn redelijkerwijs binnen 30 dagen na facturering.

Artikel 6:Bij lidmaatschap factureert asbestbanenpool maandelijks een bedrag
van 50 euro exclusief BTW.
De betaling termijnen zijn redelijkerwijs binnen 30 dagen na facturering.
Artikel 7: Bij lidmaatschap komen artikel 4,5 en 9 te vervallen.
Artikel 8: De werkgever kan maandelijks zijn lidmaatschap opzeggen door een
melding hiervan te maken op het daar voor bestemde e-mail adres
c.teunissen@asbestbanenpool.nl
Artikel 9: Bij het niet houden aan de zo genaamde aanmelding termijn gesteld
in Artikel 4 of uitgestelde betalingen, zal de Werkgever uit worden geschreven
uit de banenpool en uit worden gesloten van deelname.

Met het aanklikken ( vinken ) van de I AGREE button op het inschrijf formulier
Geeft u als Werkgever aan akkoord te zijn met de inhoud.
Verder wensen wij u veel plezier en vooral gemak met het vinden van uw
Nieuwe collega.

Vriendelijke Groet
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