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Algemene interventievoorwaarden 

1. Toepassingsgebied: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten rond 

de voorstelling, selectie en assistentie die Gentis S.A./nv (Gentis) bij het aanwerven van personeel uitvoert, met 

uitzondering van de voorwaarden van de klant. Ze kunnen aangevuld met of verbeterd worden door bijzondere 

voorwaarden, die bij een conflict doorslaggevend zijn. 

 

2. Goedkeuring en gedragscode: Gentis handelt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor 

bemiddelingsactiviteiten op de arbeidsmarkt en respecteert de gedragscodes die die organisaties hebben opgesteld, 

net als de gedragscode van Federgon. 

 

3. Doel: Gentis handelt als dienstverlener, op verzoek of uit eigen initiatief, en wil aan elke persoon die naar haar 

diensten vraagt (de Klant) één of meerdere personen (de Kandidaat) voorstellen. De Klant moet Gentis daarvoor op 

tijd alle informatie bezorgen die de vennootschap nodig heeft om haar diensten naar behoren uit te voeren. De Klant 

krijgt voor elke Kandidaat referenties van Gentis die worden doorgegeven zoals Gentis ze ontvangen heeft, gebaseerd 

op de gekregen informatie. Het is vervolgens aan de Klant om, naargelang zijn verwachtingen, te controleren of die 

informatie wel klopt. Hij moet bovendien zelf nagaan of de Kandidaat de juiste kwalificaties heeft, geschikt is voor de 

functie en over de nodige medische en wettelijke vereisten beschikt (zoals een werkvergunning). Dit bij wijze van 

voorbeeld. Gentis controleert de referenties van de Kandidaat. Het gaat dan om de kwalificaties, capaciteiten en 

ervaring. Aangezien Gentis de Kandidaat alleen voorstelt, garandeert de vennootschap niet dat de Kandidaat op 

technisch of eender welk ander vlak geschikt is. Een Kandidaat wordt als voorgesteld beschouwd (de Voorstelling) 

zodra Gentis alle informatie rond die Kandidaat aan de Klant geeft. De Klant moet de voorgestelde Kandidaat en de 

geleverde informatie correct en met zorg behandelen, vooral wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 

de strijd tegen discriminatie bij indienstneming betreft. Een Voorstelling wordt effectief wanneer een Kandidaat binnen 

de 12 maanden na de Voorstelling tijdelijk of blijvend wordt aangenomen. De Klant moet Gentis binnen de 7 

kalenderdagen over de aanwerving van de Kandidaat informeren. Wanneer de arbeidsovereenkomst vóór de datum 

van indiensttreding verbroken of geannuleerd wordt door de Klant, om welke reden dan ook, is de Klant van 

rechtswege een onkostenvergoeding van € 5.000 verschuldigd, onder voorbehoud van Gentis’ recht om grotere schade 

te bewijzen. Indien de Klant het honorarium reeds betaald heeft zal Gentis een kredietnota voor het resterende bedrag 

opmaken. Wanneer de arbeidsovereenkomst vóór de datum van indiensttreding verbroken of geannuleerd wordt door 

de Kandidaat, stelt Gentis zonder kosten of honoraria binnen de 4 maanden na kennisneming een andere Kandidaat 

ter vervanging voor mits de Klant het honorarium van Gentis betaald heeft. 

 

4. Honorarium: Het honorarium van Gentis is ofwel een vast bedrag ofwel een percentage van het jaarlijks brutoloon 

dat voor het eerste werkjaar van de Kandidaat voorzien is. Daar horen onder andere maar niet uitsluitend de volgende 

zaken bij: het (dubbel) vakantiegeld, alle bonussen of commissies, voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van 

een voertuig, verplaatsingskosten en andere voordelen voor de Kandidaat. Het gaat om het loon dat op zijn individuele 

rekening of elk ander gelijkwaardig document staat (het Referteloon). Wanneer de Kandidaat als zelfstandige is 

tewerkgesteld, worden alle inkomsten, voorrechten, opbrengsten en bijkomende voordelen die hem tijdens de eerste 

twaalf werkmaanden worden toegekend, in overweging genomen. De Klant bezorgt Gentis een kopie van de 

voorgestelde arbeidsovereenkomst, ondertekend door de Kandidaat. Bij gebrek daaraan geeft de Klant een verklaring 

op erewoord met daarin de volledige financiële voorwaarden en voordelen die de Kandidaat heeft aanvaard, alsook 

de voorziene datum van indiensttreding. 

 

Het honorarium van Gentis wordt op de volgende manier berekend: 

  Referteloon    Vast bedrag of percentage honorarium 

  € 0.00 tot € 36.000   € 10.000 

  € 36.000,01 tot € 49.999,99  28 % van het Referteloon 

  € 50.000 of meer    30 % van het Referteloon 
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Het honorarium van Gentis is invorderbaar vanaf de ondertekening van de Kandidaat, niettegenstaande elke 

proefperiode. Wanneer Gentis niet over de ondertekening van de Kandidaat wordt ingelicht, is er een honorarium 

van 50 % van het Referteloon verschuldigd. 

5. Garantie: Wanneer de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de 8 weken na zijn indiensttreding wordt 

stopgezet – omwille van een of meerdere ontoereikende kwalificaties, arbeidsongeschiktheid of slecht gedrag – stelt 

Gentis zonder kosten of honoraria binnen de 4 maanden na kennisneming een andere Kandidaat ter vervanging voor. 

Als de Klant de Kandidaat binnen die termijn niet vervangen heeft, geeft Gentis voor elke volledige week die de 

Kandidaat niet gewerkt heeft, 7,5 % van de honoraria die het ontvangen heeft terug aan de Klant, met een maximum 

van 60 %. De Klant heeft echter geen recht op vervanging of terugbetaling als (i) hij Gentis niet volledig betaald heeft 

en/of niet binnen de 14 kalenderdagen na de factuur betaald heeft, of (ii) Gentis niet binnen de 14 dagen over de 

contractbreuk met de Kandidaat is ingelicht, met vermelding van de aanvaardbare redenen, of (iii) de 

arbeidsovereenkomst is stopgezet zonder geldige reden of om een economische reden, schuld, faillissement, 

liquidatie, gerechtelijke reorganisatie van de werkgever of eender welke andere oorzaak die aan de werkgever toe te 

schrijven is, of (iv) de Kandidaat reeds een eerste keer vervangen werd.  

 

6. Werving in opdracht: Bij een werving in opdracht (‘retained search assignment’) bedraagt het honorarium van 

Gentis 25 % van het Referteloon (zo nodig het voorziene Referteloon). Het honorarium wordt op de volgende manier 

gefactureerd en betaald: (i) een eerste voorschot dat niet terugbetaald kan worden en overeenkomt met 25 % van het 

honorarium, wanneer de Klant de opdracht ondertekent, (ii) een tweede voorschot van 25 % van het honorarium, 

wanneer Gentis de gekozen Kandidaten voorstelt aan de Klant en (iii) het resterende bedrag dat overeenkomt met 50 

% van het honorarium, bij de ondertekening van het contract met de Kandidaat of ten laatste 12 maanden nadat de 

Klant de opdracht ondertekend heeft. 

 

7. Betalingswijze: Alle facturen van Gentis moeten 14 dagen na factuurdatum betaald worden op de bankrekening 

van Gentis. Wanneer de factuur volledig of gedeeltelijk onbetaald blijkt, wordt het resterende verschuldigde bedrag 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 12 % per jaar, waarbij elke begonnen maand 

meetelt. Bovendien wordt elke factuur die bij de vervaldag volledig onbetaald blijkt, van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling verhoogd met een vaste en onveranderlijke vergoeding van 15 %, met een minimum van € 1.500, 

ongeacht alle andere kosten of vergoedingen. Indien een Purchase Order (PO) vereist is voor de facturatie dan verplicht 

de klant zich ertoe deze binnen de 10 dagen na ondertekening van de Kandidaat aan Gentis te bezorgen. Indien Gentis 

deze niet binnen de opgestelde termijn ontvangt heeft, heeft Gentis van rechtswege het recht de factuur te versturen 

waarbij de betalingstermijn begint op de datum van verzending van de factuur. Wanneer de Klant een klacht heeft 

over een factuur, moet hij dat binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum via aangetekende brief laten weten. Na 

die termijn worden klachten niet meer aanvaard. Klachten kunnen nooit een uitstel van betaling rechtvaardigen. 

 

8. (Beperkte) aansprakelijkheid van Gentis: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Gentis enkel aan 

middelverbintenissen gebonden. Gentis kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden 

wanneer de Klant geen enkele Kandidaat die aan hem is voorgesteld, aanneemt. Gentis is op geen enkele manier partij 

bij de arbeidsovereenkomst van samenwerking tussen de Klant en de Kandidaat. Gentis kan verder ook niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele inschattingsfout (i) wat de referenties en in het bijzonder de 

kwalificaties, capaciteiten, persoonlijkheid en ervaring van de Kandidaat betreft, (ii) wat de verschillende wettelijke en 

medische vereisten waaraan de Kandidaat moet voldoen om zijn functie uit te oefenen betreft of (iii) voor eender welk 

gevolg dat is ontstaan omdat de Kandidaat verkeerde of foutieve informatie gebruikt heeft. 

 

Voor zover toegestaan door de geldende wettelijk bepalingen en alleen bij zware fouten of bedrog, is de totale 

aansprakelijkheid van Gentis die voortvloeit uit haar relaties met elke Klant uitdrukkelijk beperkt tot de prijs die de 

Klant daadwerkelijk voor de betrokken Kandidaat betaald heeft. Bij gebrek daaraan is de aansprakelijkheid beperkt tot 

een vast bedrag van € 15.000. Die beperking van aansprakelijkheid is absoluut noodzakelijk voor een verbintenis met 

Gentis. Het is bij de toepassing ervan niet van belang of de daad of nalatigheid toe te schrijven is aan Gentis of aan 

haar onderaannemers en evenmin welke aansprakelijkheidsregeling er geldt. De beperkte aansprakelijkheid omvat 

http://www.gentisrecruitment.com/


 
 

Gentis N.V. - Woluwelaan 2 - 1150 Brussel 
 BTW : BE 0835.563.443  -  IBAN : BE22 3630 8491 1012 

www.gentisrecruitment.com  

onder meer, maar niet uitsluitend, de contractuele aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en 

de risicoaansprakelijkheid. 

De Klant verplicht zich ertoe Gentis, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners en/of alle derden te verzekeren 

en schadeloos te stellen voor elke schade, klacht of eis die een derde (zoals de Kandidaat of zijn vorige werkgever) 

opwerpt als gevolg van de relatie tussen de Kandidaat en de Klant. Die garantie dekt binnen een redelijke limiet de 

vergoedingen en gerechtskosten die eventueel verschuldigd zijn. 

9. GDPR:  

De partijen respecteren de bepalingen van de GDPR en de geldende Belgische wetgeving inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. Elke partij verbindt zich ertoe de veiligheid en het vertrouwen van de persoonsgegevens te 

verzekeren waartoe zij toegang heeft, en wanneer een partij controle heeft over deze persoonsgegevens, verbindt 

deze zich er specifiek toe: 

i. ervoor te zorgen dat deze niet worden vernietigd, verloren, gewijzigd of beschadigd;  

ii. dat geen onbevoegde derden toegang hebben tot de persoonsgegevens zolang deze onder de controle van 

de partij zijn;  

iii. dat de persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met een specifiek doel dat gebaseerd is op 

een wettelijke grond voor verwerking;  

iv. dat indien de persoonsgegevens buiten de Europese Unie of aan een verwerkingsverantwoordelijke of -

onderverantwoordelijke  worden doorgegeven, voor deze een adequaat beschermingsniveau gelden;  

v. de termijn in de kennisgeving te eerbiedigen in geval van een inbreuk op de rechten en vrijheden van 

natuurlijke personen indien deze een risico inhoudt;  

vi. overeenkomstig de GDPR-wetgeving alle verplichtingen inzake transparantie, bijstand, alarmering en advies 

ten aanzien van de andere partij na te komen, met name wat betreft documentatie en het opzetten van een 

schriftelijk register, het uitvoeren van audits, het opstellen van effectbeoordelingen en de eerbiediging van 

het recht op privacy van het individu.  

 

In geen geval zal de Klant Persoonlijke Gegevens of informatie met betrekking tot Kandidaten overdragen aan een 

derde partij of delen met een derde partij. De Klant is verplicht om met de gegevens en informatie van een Kandidaat 

om te gaan in overeenstemming met de GDPR-wet en met de grootste zorg, met name wat betreft de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer en in overeenstemming met de anti-discriminatiewetgeving tijdens het rekruterings- 

en wervingsproces. De Klant verbindt zich ertoe Gentis te vrijwaren in geval van claims, kosten, sancties of honoraria 

die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de niet-naleving door de Klant van de wettelijke en reglementaire 

bepalingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

10. Vertrouwelijkheid: De Klant mag in geen enkel geval gegevens over Kandidaten doorgeven aan derden of 

Kandidaten voordragen aan derden. De Klant moet het vertrouwelijke karakter van elke Voorstelling respecteren, 

vooral in het belang van de Kandidaat. Wanneer de Klant deze clausule niet respecteert en de Kandidaat daardoor 

wordt aangenomen door een derde (inclusief geassocieerde ondernemingen, dochterondernemingen of 

ondernemingen waarmee de Klant relaties onderhoudt), moet de Klant tot 50 % van het Referteloon als honorarium 

betalen. 

 

11. Overig: Het feit dat een van de partijen geen beroep heeft gedaan op een bepaald recht of een recht tijdelijk niet 

heeft uitgeoefend, wil niet zeggen dat hij afstand doet van dat recht. De nietigverklaring van een clausule of een deel 

van een clausule van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de andere clausules of delen van clausules. Het nietig 

verklaarde deel moet indien mogelijk worden vervangen door een rechtsgeldig en economisch gelijkwaardig 

voorschrift. De voorwaarden hebben betrekking op de Klant en zijn eventuele rechthebbenden. 

 

12. Toepasbare wet en bevoegde rechtbank: Deze voorwaarden en alle geschillen die met de algemene of bijzondere 

voorwaarden te maken hebben, zijn uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Elk geschil dat voortkomt uit 

deze voorwaarden en niet in der minne tussen de partijen geregeld kan worden, moet in de gerechtshoven en 
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rechtbanken van het arrondissement van Brussel in België worden beslecht. Enkel de Nederlandse versie van deze 

voorwaarden kan als rechtsgrondslag dienen. 

 

Dit contract is geldig voor 3 jaar, automatisch verlengbaar indien geen van beide partijen 3 maanden op voorhand 

hier geen bezwaar op heeft gemeld. 

 

 

 

 

Farid El Machaoud      Voornaam + Naam:  

Managing Partner       Functie: 
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