
Samenwerkingsovereenkomst

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN

1. De BV PENSAERT & PARTNERS, met zetel te Rijvisschepark 74, 9052 Zwijnaarde gekend in
het KBO onder het nummer * ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
Tanguy Pensaert in zijn functie van bestuurder,

Hierna genoemd “PENSAERT & PARTNERS”,

EN

2. De [naam + rechtsvorm], met zetel te [adres], gekend in het KBO onder het nummer [KBO
nummer], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam] in de functie van [functie],

Hierna genoemd “de klant”

Hierna samen genoemd “de partijen”

OVERWEGENDE

Dat PENSAERT & PARTNERS diensten verleent inzake werving en selectie van kandidaten met het
oog op indiensttreding bij haar klanten.

Dat de klant beroep wenst te doen op PENSAERT & PARTNERS voor de aanwerving van haar in te
vullen vacatures voor de duurtijd van huidige overeenkomst.

PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT
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Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

1.1. Middels ondertekening van huidige overeenkomst belast de klant PENSAERT & PARTNERS
met een opdracht van rekrutering en selectie van kandidaten voor de vacatures met het oog op
de indiensttreding bij de klant, volgens de voorwaarden en modaliteiten in deze overeenkomst.

PENSAERT & PARTNERS zal na ondertekening van huidige overeenkomst op zoek gaan naar één of
meer geschikte kandidaten (hierna genoemd “kandidaat” of “kandidaten”) en deze vervolgens
voorstellen aan de klant. Een kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld wanneer PENSAERT &
PARTNERS de klant voorziet van informatie omtrent de kandidaat.

1.2. De klant bevestigt dat PENSAERT & PARTNERS haar een duidelijk beeld heeft gegeven van
haar diensten en werkingsmodaliteiten. De klant bevestigt voldoende te zijn ingelicht omtrent haar
doelstellingen, methoden en de context van haar tussenkomst.

1.3. Na de ontmoeting tussen de klant en de kandidaat zal de klant PENSAERT & PARTNERS
binnen de termijn van 3 werkdagen informeren over het resultaat van de gesprekken voor elk van
de kandidaten. Dit uiteraard behoudens onderling akkoord van een verlenging van deze termijn.

In geval van aanwerving zal de Klant PENSAERT & PARTNERS informeren over de naam van de
kandidaat en de datum van ondertekening van de arbeidsovereenkomst, ten laatste op de dag
van de ondertekening, bij gebreke waaraan van rechtswege de succesvergoeding voorzien in
artikel 3 verschuldigd is. PENSAERT & PARTNERS is gerechtigd om een kopij van de ondertekende
arbeidsovereenkomst op te vragen.

1.4. Een kandidaat wordt als aangeworven beschouwd indien tussen de kandidaat en de klant
een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, dan wel indien de kandidaat van de klant (of van een
met de klant verbonden vennootschap of entiteit) een vergoeding ontvangt, zij het in (feitelijk)
dienstverband, statutair verband of via zelfstandige dienstverlening. Elke mogelijke samenwerking
tussen de kandidaat en de klant (of van een met de klant verbonden vennootschap of entiteit) zal
als aanwerving worden beschouwd, waardoor de succesvergoeding voorzien in artikel 3
verschuldigd is. (Hierna genoemd “aangeworven” of de “aanwerving”.)

Het bovenvermelde geldt ongeacht of de kandidaat wordt aangeworven voor de functies zoals
voorzien in huidige overeenkomst, dan wel voor (een) andere functie(s).
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Artikel 2: Duur van de overeenkomst

2.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 12 maanden, te rekenen
vanaf datum van ondertekening (behoudens schriftelijke afwijking).

2.2. Na verloop van deze termijn wordt de opdracht stilzwijgend verlengd voor onbepaalde
duur en dit onder dezelfde voorwaarden, behoudens opzegging per aangetekende brief minimum
één maand voor de vervaldag. Elke partij kan na de stilzwijgende verlenging bij aangetekend
schrijven de overeenkomst kosteloos beëindigen.

2.3. Niettegenstaande het bovenstaande kan de overeenkomst uiteraard steeds in onderling
overleg worden beëindigd.

Artikel 3: Succesvergoeding en kosten

3.1. Huidige overeenkomst wordt aangegaan onder het principe No Cure, No Pay. Dit wil
zeggen dat er door de klant geen (opstart)kosten of vergoedingen verschuldigd zijn aan PENSAERT
& PARTNERS indien huidige overeenkomst niet leidt tot een effectieve aanwerving zoals
omschreven in artikel 1.4.

3.2. Bij aanwerving van een kandidaat tijdens de looptijd van huidige overeenkomst zal door de
klant een succesvergoeding verschuldigd zijn, (hierna genoemd “succesvergoeding”). Bij
aanwerving van een door PENSAERT & PARTNERS voorgestelde kandidaat binnen een termijn van
12 maanden na de voorstelling van deze kandidaat zal eenzelfde succesvergoeding verschuldigd
zijn.

De succesvergoeding wordt berekend op basis van het jaarlijks brutoloon (hierna genoemd
“jaarlijks brutoloon”) dat voor het eerste werkjaar van de kandidaat voorzien is. Onder jaarlijks
brutoloon vallen eveneens onder meer het (dubbel) vakantiegeld, alle bonussen of commissies, de
voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van een voertuig (dit wordt geraamd op minimum
500 Euro per maand), vergoedingen voor verplaatsingskosten, maaltijdcheques en andere
voordelen voor de kandidaat. Het gaat om het loon dat op zijn individuele rekening of elk ander
gelijkwaardig document wordt vermeld. 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
PENSAERT & PARTNERS een kopij van de ondertekende arbeidsovereenkomst met het oog op de
berekening van de succesvergoeding, bij gebreke waaraan PENSAERT & PARTNERS gerechtigd is
om de hoogte van het jaarlijks brutoloon en de startdatum te schatten.
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De verschuldigde succesvergoeding bedraagt;

▪ Jaarlijks brutoloon tot en met 40.000 Euro: 10.000 Euro

▪ Jaarlijks brutoloon tussen 40.001 en 50.000 Euro: 25% van het Jaarlijks brutoloon

▪ Jaarlijks brutoloon hoger dan 50.001 Euro: 30% van het Jaarlijks brutoloon

3.3. De klant is verplicht om PENSAERT & PARTNERS in te lichten omtrent elke aanwerving
tijdens de duurtijd van huidige overeenkomst en van elke aanwerving in de 12 maanden na de
beëindiging van huidige overeenkomst voor zover deze betrekking heeft op de in huidige
overeenkomst beoogde in te vullen vacature(s) en/of de in het kader van deze overeenkomst
geïntroduceerde kandidaten.

Indien de klant nalaat om PENSAERT & PARTNERS in te lichten omtrent dergelijke aanwerving(en)
binnen 5 werkdagen nadat de kandidaat zijn of haar functie opgenomen heeft, is PENSAERT &
PARTNERS gerechtigd om haar succesvergoeding te factureren conform de berekeningswijze in
artikel 3.2, met een verhoging van 15%.

3.4. Indien de klant beslist om meerdere van de door PENSAERT & PARTNERS voorgestelde
kandidaten aan te werven of ermee samen te werken, ongeacht voor welke functie, zal de klant de
hierboven vermelde vergoedingen verschuldigd zijn voor elke aangeworven kandidaat, zelfs indien
huidige overeenkomst initieel slechts de aanwerving van één kandidaat voorzag.

3.5. Alle bedragen in huidige overeenkomst zijn excl. BTW

3.6. De vergoedingen zoals in deze overeenkomst vermeld, zullen mogen worden gefactureerd
op :

Naam en rechtsvorm:
Adres maatschappelijke zetel:
BTW nummer:
De factuur mag worden verzonden naar: (emailadres en/of postadres)

3.7. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke
aan tijdige betaling op de vervaldag zal de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele nalatigheidsintrest van 8% per jaar,
evenals met een forfaitaire verhoging van 10%.

Elke factuur van PENSAERT & PARTNERS zal geacht worden te zijn aanvaard bij gebreke aan
gemotiveerd protest verstuurd binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
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Artikel 4: Garantieperiode

4.1. PENSAERT & PARTNERS voorziet een garantieperiode waarbinnen de klant onder de hierna
bepaalde voorwaarden recht heeft op een pro rata terugbetaling van de succesvergoeding in het
geval dat een via PENSAERT & PARTNERS aangeworven kandidaat niet effectief bij de klant in
dienst treedt, dan wel binnen de garantieperiode (zoals omschreven onder artikel 4.2) niet meer
bij de klant in dienst is ten gevolge van ontslag (hierna genoemd “beëindiging tijdens
garantieperiode”).

4.2. De “garantieperiode” begint te lopen vanaf datum van de opstart van de kandidaat bij de
klant zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst en heeft een duurtijd van;

- 4 maanden indien de klant de succesvergoeding omschreven onder artikel 3 integraal
heeft voldaan voor datum van de opstart van de kandidaat.

- 3 maanden indien de klant de succesvergoeding omschreven onder artikel 3 integraal
heeft voldaan binnen de 7 dagen na de opstart van de kandidaat.

- 2 maanden indien de klant de succesvergoeding omschreven onder artikel 3 integraal
heeft voldaan binnen de 30 dagen na de opstart van de kandidaat.

- Indien de klant de succesvergoeding later dan 30 dagen na de opstart van de kandidaat
heeft voldaan, vervalt het recht op een garantieperiode.

4.3. In het geval de klant recht heeft op een “pro rata terugbetaling” zal PENSAERT &
PARTNERS de door de
klant betaalde succesvergoeding terugbetalen in verhouding tot het aantal weken dat de
kandidaat effectief prestaties heeft verricht bij de klant en de duurtijd van de garantieperiode. Bij
wijze van voorbeeld zal PENSAERT & PARTNERS in geval van een beëindiging tijdens
garantieperiode 2 maanden na opstart van de kandidaat 50% van de succesvergoeding
terugbetalen in geval van een garantieperiode van 4 maanden, 33,33% terugbetalen in geval van
een garantieperiode van 3 maanden en 0% terugbetalen in geval van een garantieperiode van 2
maanden.

4.4. De klant erkent dat hij slechts recht zal hebben op bovenstaande garantieperiode voor
zover de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan;

- Het einde van de arbeidsovereenkomst wordt door de klant schriftelijk meegedeeld aan
PENSAERT & PARTNERS ten laatste binnen de 5 werkdagen na kennisname door de klant
van de beslissing tot beëindiging;

- De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet te wijten aan een herstructurering,
fusie, splitsing of faillissement van de klant;

- De beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet te wijten aan een wanprestatie van de
klant in uitvoering van de arbeidsovereenkomst, noch te wijten aan een manifest verschil
tussen de door de klant voorgestelde functie en de werkelijke inhoud van de uit te voeren
functie;

- Het betreft geen ontslag wegens economische redenen, overlijden, ongeval of ziekte van
de werknemer.
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Artikel 5: Verantwoordelijkheid en vrijwaring

5.1. PENSAERT & PARTNERS is gehouden om in het kader van een opdracht zich in te spannen
om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van de indiensttreding bij de
klant. De klant erkent dat dit een middelenverbintenis is.

5.2. De klant is exclusief verantwoordelijk om te controleren of de kandidaat in regel is met de
geldende arbeidswetgeving en of de kandidaat beschikt over de nodige beroepsbekwaamheid,
attesten, rijbewijs, etc. PENSAERT & PARTNERS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade aan de klant of aan derden die voortvloeit uit het gebrek aan deze
controle.

5.3. PENSAERT & PARTNERS is niet aansprakelijk voor schade, verliezen, onkosten, klachten of
uitgaven die de klant heeft moeten dragen, als gevolg van de aanwerving of indienstneming van de
kandidaten door de klant.

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

Partijen erkennen onderworpen te zijn aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/G of nog ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (‘GDPR’). Elke partij garandeert
voor zichzelf de naleving van deze regelgeving tijdens de uitvoering van huidige overeenkomst.
Indien de klant de naleving van deze regelgeving niet respecteert, is PENSAERT & PARTNERS
gerechtigd om de eventuele schade die hieruit voortvloeit te verhalen op de klant.

Het uitgebreid privacybeleid van PENSAERT & PARTNERS dat van toepassing is, kan worden
geconsulteerd op www.pensaert-partners.com.
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Artikel 7: Varia

7.1. Huidige overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt
alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen, overeenkomsten, algemene
voorwaarden (zelfs indien deze naderhand werden medegedeeld), verbintenissen of documenten
betreffende het voorwerp van de overeenkomst. De overeenkomst doet geen afbreuk aan andere
overeenkomsten tussen de partijen, voor alle aangelegenheden die niet het voorwerp van deze
overeenkomst betreffen. Deze overeenkomst doet geen rechten ontstaan met betrekking tot
gebeurlijke toekomstige overeenkomsten, noch met betrekking tot hun bestaan, noch met
betrekking tot hun inhoud.

7.2. De bepalingen van de overeenkomst moeten in de mate van het mogelijke zo worden
geïnterpreteerd dat ze geldig en uitvoerbaar zijn krachtens de toepasselijke wetgeving.

Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst zullen de overige
bepalingen van de overeenkomst uitvoerbaar blijven, tenzij de clausule dermate essentieel is dat
de overeenkomst niet verder kan blijven bestaan zonder deze clausule. Partijen verbinden zich
ertoe om in voorkomend geval de nietige of ongeldige clausule te vervangen door een wettelijke,
geldige en uitvoerbare bepaling die door haar inhoud, toepassingsgebied en doel het dichtst
aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling. Dit geldt eveneens voor leemten in de overeenkomst.

Artikel 8: Geschillen en toepasselijk recht

8.1. Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze overeenkomst, vallen onder de
toepassing van het Belgische recht.

8.2. De bevoegde hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen,
afdeling Gent zijn bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.
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Aldus opgemaakt in twee exemplaren, waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben.
Opgemaakt te [plaats], op [datum]

_________________________
_________________________

Voor PENSAERT & PARTNERS Voor de klant

Tanguy Pensaert, bestuurder [Naam en functie]
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