
Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, advertenties en overige 
overeenkomsten van Alle Mediavacatures voor zover één en ander betrekking heeft op het plaatsen van een 
vacature (advertentie) op de website van Alle Mediavacatures. Van deze algemene voorwaarden afwijkende 
afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die 
opdracht. 

Artikel 2 Begripsomschrijving 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdracht: Onder een opdracht wordt verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan Alle 
Mediavacatures om een vacature op de website en social media kanalen van Alle Mediavacatures 
te plaatsen conform de voorwaarden en prijzen van de advertentiepakketten van Alle 
Mediavacatures (tariefkaart). Deze opdracht kan zowel per mail als via de website worden
gegeven. 

2. Opdrachtgever: Onder een opdrachtgever wordt verstaan het bedrijf dat een opdracht bij Alle 
Mediavacatures uitzet voor het plaatsen van een advertentie.

3. Einde opdracht: een opdracht eindigt op het moment dat de advertentietermijn is verstreken.

Artikel 3 Diensten en opdrachten 

1. Adverteren: Onder adverteren wordt verstaan het publiceren van een vacature op de website van Alle
Mediavacatures. Alle Mediavacatures maakt daarnaast een social media campagne voor de vacature
en publiceert dit op haar social media kanalen, te weten; Facebook, LinkedIn (bedrijfspagina plus
diverse gerichte LinkedIn groepen), Twitter en Instagram. De normale termijn voor het online zetten van
een betaalde advertentie is 2 weken. 

 Artikel 4 Aansprakelijkheid 

1. Alle Mediavacatures is niet aansprakelijk indien de advertentie niet het beoogd aantal kwalitatieve
kandidaten oplevert. 

2. Alle Mediavacatures is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleverde tekst en inhoud van
de vacature. 

Artikel 5 Publicatie 

Alle Mediavacatures behoudt zich het recht voor om aangeleverde vacatures te verwijderen of niet te plaatsen 
indien deze niet voldoen aan de beoogde eisen en voorwaarden van Alle Mediavacatures. 

 Artikel 6 Vergoeding 

1. Advertentiekosten zullen direct, bij plaatsing, worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De 
tarieven worden duidelijk vermeld op de website van Alle Mediavacatures, zie hier. 

2. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 Betaling 

https://allemediavacatures.nl/tarieven
https://allemediavacatures.nl/plaats-jouw-vacature


1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Alle
Mediavacatures te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per
maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand
gerekend.

3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning
van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,-- per vordering), tenzij
Alle Mediavacatures aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 8 Gebruik gegevens 

Alle Mediavacatures behoudt zich het recht voor logo’s van opdrachtgevers waarmee een samenwerking is 
aangegaan, te plaatsen op haar website http://www.allemediavacatures.nl/ tenzij opdrachtgever specifiek 
heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. 

 Artikel 9 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 

1. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de tekst van de vacature. 
2. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet

of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van
AlleMediaVactures (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande 
ingebrekestelling nodig is, en hij dient Alle Mediavacatures zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat 
onverlet, dat Alle Mediavacatures eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van
ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten
aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene
Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en (gedeeltelijke) (ver)nietig(baar)heid voorwaarden 

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen
de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet 
rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen
die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

2. Op deze voorwaarden en alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing. 

Artikel 11 Geschillen 

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de 
bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Alle Mediavacatures is gevestigd. Alle 
Mediavacatures is een handelsnaam van Born4Jobs B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 32054320. 
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