Algemene voorwaarden Ypsylon Werving & Selectie
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ypsylon:

Ypsylon Werving & Selectie, haar medewerkers en aan haar gelieerde rechtspersonen. Voor de
overige diensten van Ypsylon gelden afwijkende voorwaarden.
Opdrachtgever: Natuurlijke of rechtspersoon die met Ypsylon een overeenkomst tot het verrichten van diensten
door Ypsylon aangaat.
Partijen:
Ypsylon en Opdrachtgever.
Offerte:
Een schriftelijke aanbieding van Ypsylon aan Opdrachtgever met betrekking tot te leveren
Diensten.
Overeenkomst: Een schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte, alsmede alle andere
schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn betreffende het verrichten van Diensten door Ypsylon aan Opdrachtgever.
Diensten:
Alle werkzaamheden die Ypsylon verricht ten behoeve van Opdrachtgever.
Kandidaat:
De natuurlijke persoon die door Ypsylon wordt geworven en geselecteerd om een
arbeidsovereenkomst aan te gaan met Opdrachtgever.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden werving & selectie zijn van toepassing op elke aanbieding van of opdracht aan
Ypsylon Werving & Selectie (hierna te noemen Ypsylon) tot het verrichten van diensten, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ypsylon, waarbij Ypsylon voor de
uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, of als er zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient
de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien Ypsylon niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ypsylon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 Werving & selectie
1. Werving & selectie is de opdracht waarbij Ypsylon ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm
van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of
schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is
sprake indien een door Ypsylon bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert
(of anderszins werkzaam wordt gesteld).
2. De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Ypsylon wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht
betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en
verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
3. Een opdracht tot werving & selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht of door intrekking van
de opdracht door Ypsylon c.q. opdrachtgever.
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Ypsylon voorgestelde kandidaten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ypsylon aan derden bekend te maken.
Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Ypsylon Werving & Selectie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, wordt de offerte in elk geval geacht te
zijn verworpen indien deze niet binnen 30 dagen is aanvaard.
2. Ypsylon kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
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4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ypsylon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige
orders.
5. Offertes met eventuele daarbij behorende bescheiden in de meest brede betekenis van het woord, zijn
eigendom van Ypsylon. Offertes mogen niet zonder toestemming van Ypsylon worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt.
Artikel 5 Opdrachtuitvoering, positie van Ypsylon, wijziging van de overeenkomst
1. Ypsylon zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het realiseren van het met de opdracht
beoogde resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanningen van Ypsylon. Het volledig bereiken van
dat resultaat kan derhalve niet door Ypsylon worden gegarandeerd.
2. Ypsylon is gerechtigd om in overleg met opdrachtgever/kandidaat de overeenkomst (gedeeltelijk) te laten
uitvoeren door derden, indien dit naar het oordeel van Ypsylon redelijkerwijs noodzakelijk is voor een correcte
uitvoering van de overeenkomst, of indien dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit. Deze algemene
voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ypsylon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Ypsylon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Ypsylon zijn verstrekt, heeft Ypsylon het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Ypsylon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ypsylon is uitgegaan van door
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen
werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ypsylon
zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts
de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ypsylon een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden.
7. Indien Ypsylon met opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, dan is Ypsylon niettemin te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs
van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren. Indien de verhoging van het honorarium, anders dan als gevolg van een wijziging van
de overeenkomst, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de
opdrachtgever, natuurlijk persoon, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Artikel 6 Geheimhouding
1. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de ander ontvangen
vertrouwelijke informatie geheim te houden gedurende de looptijd van de overeenkomst en drie jaar na afloop
daarvan. Na drie jaar worden de gegevens vernietigd.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Ypsylon en kandidaat, of tussen
Ypsylon en opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ypsylon zal dan ook aan
niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze
contacten tenzij de kandidaat hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
3. Ypsylon hanteert een privacyreglement. Dit reglement is te vinden op de website van Ypsylon. www.ypsylon.nl
Artikel 7 Honorarium
1. Bij een succesvolle vervulling van de opdracht bedraagt het honorarium van Ypsylon, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen, een percentage van het feitelijke bruto jaarinkomen van de geselecteerde kandidaat (op
fulltime basis) bij indiensttreding. Dit wordt vermeerderd met BTW. Er geldt een minimaal in rekening te brengen
tarief van €3000,-- (excl. BTW).
2. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op de datum van de acceptatie van de
arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.
3. De opdrachtgever is behalve het tarief aan Ypsylon verschuldigd alle kosten die Ypsylon ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Ypsylon en de
opdrachtgever is overeengekomen.
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4. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen na een daartoe gedaan verzoek door Ypsylon, de
gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van
de door Ypsylon geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens
verstrekt, is Ypsylon gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform
die schatting te factureren.
5. In aanvulling op bovenstaande bepalingen geldt voor een gecommitteerde opdracht ook lid 5 en 6. Het
honorarium voor het bemiddelen van een kandidaat bestaat bij een gecommitteerde opdracht uit twee delen,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen:
Een aanvangsvergoeding van 25% van het totale honorarium, welke in rekening wordt gebracht nadat
Ypsylon de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
Een eindvergoeding van 75%, bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever
en de kandidaat die door Ypsylon voor de functie geselecteerd is.
Een gecommitteerde opdracht houdt in dat er geen andere bureaus ingeschakeld mogen zijn en/of geen
externe advertenties mogen zijn geplaatst.
6. Ypsylon brengt in geval het een gecommitteerde opdracht betreft, de opdrachtgever in ieder geval de door haar
gemaakte kosten in rekening in het geval:
- Van eenzijdige opzegging van de opdracht door de opdrachtgever;
- Geen sprake meer zou zijn van een gecommitteerde opdracht;
- De vacature (anderszins) wordt ingevuld met een kandidaat die niet van Ypsylon afkomstig is;
- De opdrachtgever op welke (andere) wijze dan ook verhindert dat sprake kan zijn van een succesvolle
vervulling. Hiervan is in ieder geval sprake als tussentijds de selectie-eisen wezenlijk worden gewijzigd,
een en ander tijdens of direct aansluitend op de afgesproken periode van een gecommitteerde opdracht.
Deze kosten worden dan geacht in ieder geval 50% van het totale honorarium te bedragen.
7. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat
een door Ypsylon aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in
dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of
bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud
heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Ypsylon geïntroduceerde kandidaat bij
opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
Artikel 8 Facturering
1. De betalingstermijn van door Ypsylon verzonden facturen bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke
van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere
ingebrekestelling vereist is.
2. Ingeval Ypsylon na het verstrijken van die termijn de betaling niet heeft ontvangen, behoudt zij zich het recht
voor om met ingang van de vervaldatum 4% rente van de verschuldigde hoofdsom per maand in rekening te
brengen, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend.
3. Betaling van het verschuldigde bedrag aan een ander dan Ypsylon geldt niet als een bevrijdende betaling.
4. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet dan wel indien opdrachtgever in
surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist.
5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd van tenminste 15% van het
totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 160 Euro.
6. Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens
tot voldoening van de onder de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van voornoemde bedragen
wordt enige betaling door opdrachtgever in mindering gebracht op de hoofdsom.
7. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en
gemotiveerd aan Ypsylon bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de
factuur te hebben ingestemd.
8. Opdrachtgever is niet bevoegd zich te beroepen op verrekening.
Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gehele of gedeeltelijke tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door één der partijen met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst is slechts toegestaan indien de wederpartij in strijd handelt met in de
overeenkomst neergelegde afspraken, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling
2. Voorts is Ypsylon bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Ypsylon kan worden gevergd. Ypsylon is dan op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Ypsylon gerechtigd tot het verkrijgen van een
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, door de ontbinding direct en indirect ontstaan.
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4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ypsylon op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien Ypsylon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ypsylon, zal Ypsylon in overleg met opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan
opdrachtgever toerekenbaar is. In dit laatste geval worden de eventuele extra kosten die ontstaan door deze
overdracht, aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ypsylon anders aangeeft.
Artikel 10 Overmacht
1. Ypsylon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Ypsylon kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voorzover Ypsylon ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ypsylon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 Klachten
1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Ypsylon dienen
gemotiveerd en schriftelijk aan Ypsylon te worden meegedeeld.
2. Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na levering van de dienst heeft meegedeeld dat Ypsylon de
overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen, worden de diensten geacht te voldoen aan hetgeen is
overeengekomen.
3. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Ypsylon
plaatsvinden.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Ypsylon en de door Ypsylon bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één
jaar.
Artikel 12 Inspanningsverbintenis
Ypsylon is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van
indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Ypsylon geselecteerde kandidaat een
arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever
verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat Ypsylon op geen enkele wijze aansprakelijk is voor
tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Ypsylon heeft geselecteerd.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Ypsylon is tegenover opdrachtgever en/of kandidaat slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Ypsylon niet de
vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien Ypsylon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ypsylon beperkt
tot vergoeding van directe schade tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Ypsylon is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ypsylon aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Ypsylon toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Ypsylon is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Ypsylon of haar medewerkers.
5. Ypsylon zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of
dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ypsylon is niet aansprakelijk voor ernstige
tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. kandidaat of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze
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derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en
eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
Artikel 14 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Ypsylon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ypsylon toerekenbaar is. Indien Ypsylon
uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Ypsylon zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ypsylon, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ypsylon en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
Artikel 15 Intellectuele eigendom
1. Ypsylon behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Het door Ypsylon in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Ypsylon totdat opdrachtgever
alle verplichtingen uit de met Ypsylon gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
3. Gebruik door opdrachtgever van de in het kader van de diensten gebruikte materialen, producten, documenten,
software en/of de resultaten van de diensten is slechts toegestaan voor de doeleinden voortvloeiend uit de
overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Ypsylon de materialen
en/of de resultaten van de diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
4. Ypsylon heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever of
kandidaat ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16 Garantieregeling
1. Indien een door Ypsylon bemiddelde kandidaat binnen de door de wet gestelde proeftijd niet meer bij de
opdrachtgever in dienst is, zal Ypsylon eenmalig, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen
jegens Ypsylon heeft voldaan, naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren
voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de
opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de desbetreffende opdrachtbevestiging zal hiertoe
opnieuw worden opgestart. De kosten voor het opnieuw inzetten van in overleg noodzakelijk geachte
wervingsmiddelen zal door opdrachtgever opnieuw moeten worden voldaan.
2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door
oorzaken die te maken kunnen hebben met functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct
leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.
3. Indien een door Ypsylon in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in
dienst treedt, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft
ingevuld, is Ypsylon van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel gekweten.
4. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Ypsylon binnen veertien
dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen,
bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.
Artikel 17 Toepasselijk recht
1. Op alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg
niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijker rechter
te wenden. De rechter in de vestigingsplaats van Ypsylon is in dat geval bij uitsluiting bevoegd van de vordering
kennis te nemen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
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