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Actief in de bemiddeling van mens naar werk
&
Actief in het vervullen van uw vacature

Mensen Actief B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage
onder nummer 54962102.

1

Mensen Actief B.V.

Algemene Voorwaarden, April 2016

Inhoudsopgave
Deel 1

Toelichting

pagina 3

Deel 2

Dienstverlening
Artikel 1
Werving&Selectie
Artikel 2
Detacheren
Artikel 3
Payroll
Artikel 4
Freelance Opdracht

pagina 3
pagina 3
pagina 3
pagina 3
pagina 4

Deel 3

Finance
Artikel 1
Artikel 2

pagina 4
pagina 4
pagina 4

Deel 4

Plaatsingsovereenkomst
Facturatie

Website Mensen Actief
Artikel 1
Algemeen
Artikel 2
Vacatures

pagina 5
pagina 5
pagina 5

2

Algemene Voorwaarden, April 2016

Mensen Actief B.V.

Deel 1 Toelichting
De Algemene Voorwaarden van Mensen Actief B.V. zijn van toepassing op de werving, de selectie en
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en de daarmee samenhangende dienstverlening.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige
overeenkomsten van Mensen Actief B.V. voor zover één en ander betrekking heeft op het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers.

Deel 2 Dienstverlening
Artikel 1
Werving&Selectie
De dienst Werving&Selectie richt zich op de opdrachten waarbij de geworven kandidaat die ook
geselecteerd is en een start maakt bij de opdrachtgever, in aanmerking komt op een arbeidscontract
bij de opdrachtgever. Het werkgeverschap is in handen van de opdrachtgever.
In deze dienstverlening verzorgt Mensen Actief de werving en selectie van kandidaten, het voorstel
van de kandidaten middels een telefoongesprek of digitaal middels een e-mail en de onderhandeling
in het aanbod aan kandidaat.
Artikel 2
Detacheren
De dienst Detacheren richt zich op opdrachten met een einddatum. Het werkgeverschap is in handen
van Mensen Actief. Op basis van het gevraagde te werken uren en het gevraagde aantal kandidaten,
wordt er door Mensen Actief arbeidskrachten ingezet.
In deze dienstverlening verzorgt Mensen Actief de werving en selectie van kandidaten, het voorstel
van de kandidaten middels een telefoongesprek of digitaal middels een e-mail en de onderhandeling
in het aanbod aan kandidaat.
Artikel 3
Payroll
De dienst Payroll is een flexibele dienstverlening als het gaat om de inhuur van arbeidskrachten door
de opdrachtgever. De kandidaat wordt door eigen middelen geworven door de opdrachtgever, de
kandidaat wordt bij ons aangemeld en wordt vervolgens bij ons op de payroll geplaatst. Het
werkgeverschap is in handen van Mensen Actief.
In deze dienstverlening is Mensen Actief niet verantwoordelijk voor de werving en selectie van
kandidaten. Afhankelijk van de afspraken tussen opdrachtgever en kandidaat, wordt er een
arbeidscontract opgemaakt met een start- en einddatum van de werkzaamheden. Met de
opdrachtgever zal er een contract worden opgesteld waarbij vermeld staat dat desbetreffende
kandidaat werkzaam zal zijn met het gestelde uren, uur salaris en hieraan gekoppeld het uurtarief en
de afgesproken start- en einddatum van de werkzaamheden Te allen tijde bij ziekte wordt de
kandidaat doorbetaald door Mensen Actief en wordt dit doorbelast aan de opdrachtgever.
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Artikel 4
Freelance Opdracht
De dienst Freelance Opdracht richt zich op de opdrachten waarbij de geworven kandidaat die ook
geselecteerd is en een start maakt bij de opdrachtgever, maar niet in aanmerking komt op een
arbeidscontract bij de opdrachtgever. De kandidaat is vaak een Freelancer/ ZZP-er en er is hierdoor
geen sprake van een arbeidscontract. Er is dus dan ook geen sprake van werkgeverschap.
In deze dienstverlening verzorgt Mensen Actief de werving en selectie van kandidaten, het voorstel
van de kandidaten middels een telefoongesprek of digitaal middels een e-mail en de onderhandeling
in het aanbod aan kandidaat. Er wordt een samenwerkingscontract opgemaakt in een
driehoeksverhouding: opdrachtgever – Mensen Actief - Freelancer/ ZZP-er.

Deel 3 Finance
Artikel 1
Plaatsingsovereenkomst
Indien een kandidaat een start maakt bij de opdrachtgever, dient er een plaatsingsovereenkomst te
worden ondertekend. Hierin staat vermeld wie er gaat starten, per welke datum, tot welke datum en
in welke functie de kandidaat gaat intreden en wat zijn of haar werkzaamheden zijn. Tevens staat
hierin vermeld wat het salaris is en welke vergoeding de opdrachtgever moet betalen aan Mensen
Actief.
Deze overeenkomst dient ondertekend door de opdrachtgever. Deze moet terug in ontvangst
worden genomen door Mensen Actief voor de startdatum van de kandidaat.
Artikel 2
Facturatie
Mensen Actief hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De facturatie geschiedt
per post of digitaal.
Bij de dienstverlening Werving&Selectie wordt er gefactureerd na de eerste werkmaand van de
kandidaat
Bij de overige diensten wordt er per 4 weken gefactureerd op basis van de geaccordeerde uren.
Indien een factuur niet binnen toepasselijke termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan in
gebrekestelling van rechtswege verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd,
waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Indien de opdrachtgever na
diverse herinneringen en aanmaningen niet betaald, dan zal de zaak 6 maanden na factuurdatum
overgedragen worden aan derden.
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Deel 4 Website Mensen Actief
Artikel 1
Algemeen
Mensen Actief besteedt veel tijd en zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de website
www.mensenactief.nl. Helaas kan het voorkomen dat er onjuistheden en onvolledigheden online
vermeld staan. Mensen Actief wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor
onvolkomenheden, dan wel onjuistheden, in de informatie die op of via deze site weergegeven
wordt.
Artikel 2
Vacatures
Mensen Actief plaatst de vacature die ontvangen is in opdracht van de opdrachtgever op hun
website en zal deze ook kenbaar maken via hun netwerk en social media van Mensen Actief. De
publicatieteksten worden in Mensen Actief stijl geschreven om op een creatieve wijze de geschikte
kandidaten te vinden.
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Mensen Actief B.V.
Bezoekadres:
Van Boecopkade 116
2518 LD Den Haag
Postadres:
Postbus 18520
2502 EM Den Haag
Telefoonnummer +31(0)70 800 2828
Website www.mensenactief.nl
E-mail info@mensenactief.nl
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