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Algemene voorwaarden van Werk Fundament 
 
Werk Fundament is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08162431. 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als er een samenwerkingsovereenkomst is 
opgesteld en getekend, de tarievenlijst is afgegeven door Werk Fundament en vervolgens 
opdrachten worden verleend. 
 
De samenwerkingsovereenkomst betreft het werven en selecteren van de juiste kandidaten 
en het ontwikkelingstraject tussen kandidaat -aangedragen en geworven door Werk 
Fundament- , de opdrachtgever en de opdrachtnemer. 
 
Onder ‘opdrachtgever’ wordt mede verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 
rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of 
rechtspersonen.  
 
Werk Fundament is te allen tijde gerechtigd opdrachten niet aan te nemen of terug te geven 
indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar het oordeel van Werk Fundament 
onvoldoende is gebleken.  

 
Definities 
 
1 Werk Fundament de in Nederland gevestigde onderneming die op basis van een  
overeenkomst kandidaten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers en ondersteunt bij de 
ontwikkeling en/of  “thuis voelen” van kandidaat bij opdrachtgever .  
1.1 Werk Fundament staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 08162431. 
1.2 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die aangedragen wordt door Werk Fundament aan 
opdrachtgever.  
1.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de kandidaat een arbeidscontract 
aanbiedt.  
1.4 Werving & selectiefee: de door de Opdrachtgever aan Werk Fundament verschuldigde 
vergoeding in verband met de opdracht. Tarieven staan genoemd in de tarievenlijst van 
Werk Fundament, deze worden vooraf gestuurd aan opdrachtgever.  
1.5 Werving & selectie: het door Werk Fundament in opdracht van Opdrachtgever, 
kandidaten werven en selecteren met het oogmerk van indiensttreding van een kandidaat bij 
de Opdrachtgever. De Opdrachtgever betaalt bij een bemiddeling een fee aan Werk 
Fundament, bestaande uit een fee bij aanvang arbeidscontract en een fee na indiensttreding 
van kandidaat bij Opdrachtgever. Bedragen zijn afhankelijk van type kandidaat die 
opdrachtgever in dienst neemt. Bij voorstellen kandidaten wordt door Werk Fundament te 
allen tijde duidelijkheid gegeven over type kandidaat.  
1.6 De ontwikkelingsfee van kandidaat bestaat uit persoonlijke en/of vakinhoudelijke 
ontwikkeling op softskills en/of het  “thuis voelen” van de Kandidaat bij opdrachtgever.  
Hoe dit bedrag te besteden wordt afgestemd tussen opdrachtgever en Werk Fundament, met 
als doel de kandidaat te boeien en te behouden voor opdrachtgever. 
Ontwikkeling kandidaat/ontwikkelingsfee: alle diensten die door Werk Fundament worden 
verleend om de kandidaat te boeien en te binden aan opdrachtgever, onder andere (maar 
niet uitsluitend) bestaande uit: (coach)gesprekken, training op soft skills, interventies in het 
boeien en binden van kandidaat/medewerker. 
 


