
ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 25/05/2018 
Artikel. 1.   Een overeenkomst met U®Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze 

algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

m.b.t. werving & selectie van personeel door U®Talent. De huidige algemene condities mogen geen 

doorhalingen bevatten en zullen prioriteit krijgen over alle andere.  Een afwijking van deze algemene 

condities is enkel mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. De toepassing van deze algemene 

voorwaarden wordt  aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst. 

Artikel 2.1  ‘Definitie ‘kandidaat’: iedere persoon die al dan niet door U®Talent aan de Opdrachtgever 

voor aanwerving wordt voorgesteld, alsook iedere persoon die door een derde wordt voorgesteld aan 

de Opdrachtgever, met inbegrip van interne kandidaten of kandidaten komende via andere kanalen. 

Een kandidaat zal beschouwd worden als zijnde voorgesteld door U®Talent van zodra U®Talent 

informatie over de kandidaat heeft bezorgd aan de Opdrachtgever of van zodra gegevens van de 

kandidaat zijn opgenomen in het dossier. 

Artikel 2.2   ‘Definitie Opdrachtgever’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die U®Talent een 

opdracht verstrekt dan wel met U®Talent een overeenkomst aangaat op het gebied van 

recruteringsactiviteiten en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste 

zin des woords. 

Artikel 3.    Facturen en betalingen. De facturen van U®Talent zijn betaalbaar op 7 dagen 

factuurdatum.  Elke klacht/protest gerelateerd aan de factuur dient gemaakt te worden aan U®Talent 

per aangetekende brief binnen de 5 werkdagen volgend op de factuurdatum.  Na deze datum is de 

klacht/het protest niet-ontvankelijk.  

In geval van laattijdige betaling, zal het bedrag verhoogd worden, van rechtswege en zonder 

voorafgaandelijke ingebrekestelling, met een interest van 1% per maand.  Verder, bij niet-betaling van 

de factuur één maand na de vervaldag, zal de Opdrachtgever, na schriftelijke kennisgeving, 

aansprakelijk gesteld worden voor een vaste schadeloosstelling tot 15% van het verschuldigde 

bedrag, met een minimum van 125 Euro. In het geval van niet-betaling, komen alle betalingstermijnen 

te vervallen en worden alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn onmiddellijk betaalbaar. 

In het geval van een schriftelijk bericht, geprotesteerde of dagvaardingen door de RSZ/ONSS, of 

andere indicaties van dubieuze solvabiliteit van de opdrachtgever, U®Talent behoudt zich het recht om 

de onmiddellijke betaling van al de facturen te vorderen, inclusief die nog niet vervallen zijn. 

In geen enkel geval mag de opdrachtgever compensatie van de verschuldigde bedragen toepassen 

op U®Talent, met enig bedrag dat U®Talent de opdrachtgever nog schuldig is. 

Artikel 4.   Bij de ondertekening van deze overeenkomst stemt de Opdrachtgever uitdrukkelijk in om 

alle facturen in elektronisch formaat te ontvangen, behoudens een specifieke overeenkomst gemaakt 

tussen de partijen waarbij deze via de post uitgevoerd dient te worden. Door het aanvaarden van de 
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elektronische factuur zullen, de partijen aan de wettelijke verplichtingen omtrent facturatie voldoen , 

Inter alla, voor de BTW wetgeving. 

De twee partijen zullen bevestigen dat zij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten omtrent 

elektronische facturatie en de integriteit, echtheid, leesbaarheid en de onweerlegbaarheid van de 

elektronische facturen garanderen. 

Al de elektronische facturatie worden gearchiveerd in de originele vorm in dewelke zij ontvangen 

werden. 

De elektronische facturatie zal aanvaardt worden door beide partijen als zijnde voor onbepaalde duur. 

De partijen kunnen afzien van elektronische facturatie door middel van een aangetekende brief. Het 

bericht zal in voege treden op de eerste van de maand volgend op de datum van de aangetekende 

brief plus dertig dagen. Het bericht is niet van invloed op de respectievelijke verplichtingen omtrent de 

BTW. 

Artikel 5.   Bij niet-naleving van de overeenkomst, de bijzonder en/of de algemene voorwaarden heeft 

U®Talent het recht om haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dit in 

afwachting van het nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever/kandidaat.contractspartij. 

Artikel 6.   De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van U®Talent alle gegevens bezorgen vereist om 

de aan U®Talent verschuldigde vergoedingen en honoraria te berekenen, alsook alle documenten tot 

staving van deze gegevens. Bij gebreke aan aanlevering van benodigde gegevens binnen de 10 

dagen na uitdrukkelijk verzoek, wordt een forfaitair bedrag aangerekend van vijfduizend euro excl. 

BTW, onder voorbehoud van het recht van U®Talent om een hogere schadevergoeding te vorderen en 

dit in rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade. 

Artikel 7.   U®Talent gaat een inspanningsverbintenis aan en geeft geen garanties omtrent de 

resultaten van haar opdracht. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een 

arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid 

van de kandidaat. U®Talent zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht 

nemen, maar dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. U®Talent is niet 

aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever, 

tenzij U®Talent aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. De aansprakelijkheid van 

U®Talent is steeds beperkt tot maximaal het door de Opdrachtgever tijdig betaalde factuurbedrag met 

uitsluiting van vergoedingen voor kosten. U®Talent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade 

en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via U®Talent bemiddeld zijn. De Opdrachtgever vrijwaart 

U®Talent tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.  

Artikel 8.   Bij aanwerving van meerdere kandidaten, wordt het honorarium berekend op het bruto 

maandsalaris van elke aangeworven kandidaat. 

Artikel 9.   Indien in afwijking van artikel 7 in de bijzondere overeenkomst voor de door U®Talent 

aangebrachte kandidaat een garantie wordt voorzien én indien de hieruitvolgende 
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arbeidsovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van deze bijzondere overeenkomst voortijdig tot 

een einde komt, zal U®Talent de Opdrachtgever eenmalig opnieuw bijstaan bij het zoeken naar een 

nieuwe kandidaat. De procedure zal vervolgens opnieuw doorlopen worden, zonder dat door U®Talent 

een resultaatsverbintenis wordt aangegaan. 

Voor de tijdens de garantieperiode aangeworven kandidaat, zijn de garantievoorwaarden niet van 

toepassing. 

Van de door U®Talent onder garantie geleverde prestaties, is de Opdrachtgever geen bijkomend 

honorarium verschuldigd, uitgezonderd publicatiekosten. 

Artikel 10.  U®Talent stelt met het oog op het uitvoeren van haar opdrachten een bepaalde timing 

voorop. U®Talent engageert zich deze timing binnen de grenzen van haar mogelijkheden na te 

streven, met dien verstande dat deze timing indicatief is en niet bindend. Een eventuele vertraging in 

de uitvoering van de opdracht kan geenszins aanleiding geven tot enige vordering of een 

schadevergoeding. 

In geval van overmacht bevrijdt U®Talent zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, 

zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft 

betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van U®Talent en die 

de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. 

Artikel 11.  U®Talent zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een 

wervingsovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met 

de intentie als tussenpersoon op te treden tussen deze werknemer(s) en een andere werkgever, tenzij 

de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door duidelijk kenbaar te maken een functie elders te 

willen aanvaarden. 

Artikel 12.  Indien de Opdrachtgever een kandidaat tewerkstelt binnen de 36 maanden volgend op de 

voorstelling van deze kandidaat, wordt desgevallend en indien van toepassing de selectievergoeding 

van U®Talent zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden betaalbaar. Hierbij wordt een forfaitair 

bedrag aangerekend van vijfduizend euro excl. BTW. 

Artikel 13.  Indien dit in de bijzondere voorwaarden werd bedongen geniet U®Talent tot aan de in het 

contract bepaalde streefdatum exclusiviteit; de Opdrachtgever zal er zich tot aan de streefdatum van 

onthouden beroep te doen op een derde voor de werving en / of selectie voor de in het contract 

omschreven vacature of opdracht. Eveneens zal de Opdrachtgever alle kandidaten, met inbegrip van 

spontane kandidaten, interne kandidaten en kandidaten die via derden werden aangeboden naar 

U®Talent doorsturen, zodat ze mee worden opgenomen in de globale procedure. Indien U®Talent van 

de Opdrachtgever exclusiviteit bekwam en de overeenkomst wordt door de Opdrachtgever eenzijdig 

uitdrukkelijk of stilzwijgend beëindigd of geannuleerd voor het verstrijken van de streeftermijn, zal de 

Opdrachtgever een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding aan U®Talent verschuldigd zijn 

gelijk aan de selectie – vergoeding die zou zijn ontstaan bij succesvolle invulling. 
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Artikel 14.  Indien de streefdatum is verlopen, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst voor 

een zelfde periode te verlengen. Bij verlenging worden de kosten voor recruitment tools voor 50% 

opnieuw in rekening gebracht. De Opdrachtgever ontvangt bij einde van de overeenkomst – op 

eenvoudig verzoek – een volledig overzicht van het rekrutering- en selectiedossier. 

Artikel 15.  Alle medewerkers van U®Talent zullen hetgeen hen bij de uitvoering van hun beroep ter 

kennis is gekomen en van vertrouwelijke aard is, geheim houden. U®Talent zal ervoor zorg dragen dat 

bij alle betrokken partijen uiterste discretie in acht wordt genomen ten opzichte van geïnteresseerden 

en kandidaten. Het verstrekken van persoonsgegevens, anders dan in het kader van de opdracht, is 

niet toegestaan. U®Talent zal de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

nakomen.  

Artikel 16. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de privacystatement van U®Talent na te leven. 

U®Talent en de Opdrachtgever erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader 

van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 

2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal 

vervangen.  

Artikel 16.1 De Klant erkent kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met  privacy policy en 

disclaimer. Deze maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden en worden beschouwd als 

aanvaard.  

Artikel 17. Elke opdracht die onverenigbaar is met de geldende wetgeving zal geweigerd worden. 

Indien een dergelijke onverenigbaarheid pas blijkt na de totstandkoming van de overeenkomst is 

U®Talent gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen zonder recht 

op schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever. Wanneer deze onverenigbaarheid pas na 

totstandkoming van de overeenkomst blijkt als gevolg van onvolledigheid of eender welke (andere) 

tekortkoming van de Opdrachtgever, is U®Talent gerechtigd op een schadevergoeding welke begroot 

wordt op 50% van het totaal bedongen honorarium, dit onverminderd het recht van U®Talent op 

hogere schadevergoeding indien haar schade deze forfaitaire bedragen overtreft. 

Artikel 18.  Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de bijzondere of 

algemene voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen 

van de bijzondere en / of algemene voorwaarden onverlet. 

Artikel 19.  : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever 
en U®Talent, hun interpretatie en uitvoering wordt uitsluitend beheerd door het Belgisch Recht.  Bij 

betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel 

van U®Talent is gevestigd bevoegd. 
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