Overeenkomst vacatures plaatsen op website RNVC
(versie 150513)
Overeenkomsten worden afgesloten per maand met stilzwijgende verlenging. De kosten bedragen € 45
plaatsingskosten en € 5 per week. Minimale afname vier weken = € 65,- (bedragen zijn excl. BTW)
De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 1 maand.
Eventuele teruggaaf bij tussentijdse beëindiging is het overgebleven aantal maanden (vanaf de 1e van elke
opvolgende maand) x 20 euro. Voorbeeld: 20 maart wordt de overeenkomst beëindigd, maand opzegtermijn
is 20 april. 1 mei t/m 31 december is 8 maanden x 20 euro is 160 euro teruggaaf.`
RNVC is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen of te verlagen. Wijziging worden aan u bekend
gemaakt. De adverteerder heeft in dit geval het recht zijn overeenkomst binnen 14 dagen te beëindigen.
Bij niet of niet tijdig kunnen incasseren heeft RNVC het recht de advertentie te verwijderen.
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de afnemer onderaan dit schrijven of
door middel van het digitale formulier via de mail te verzenden naar: info@rnvc.nl Deze mail is dan tevens
uw bevestiging dat u akkoord gaat met de voorwaarden.
Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is RNVC aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van de advertentie. De aansprakelijkheid van RNVC
is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van 1 jaar van de overeenkomst. Alle
verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties behoren na
verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. De adverteerder vrijwaart RNVC voor alle
aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder opgegeven
advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties verwijzen.
RNVC is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan de webpagina aan te
brengen waardoor de advertentie/banner op een andere manier kan worden weergegeven.
RNVC is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te
annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze tot schadeverplichtingen
kan leiden. Deze bevoegdheid van RNVC geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan al
gedeeltelijke uitvoering is gegeven.

Opdracht:

Ik betaal vooraf op bankrekeningnummer NL30 RABO 0104046856:
Minimaal 4 weken à € 78,65 = € 65,- + 21% btw.
Deze overeenkomst geldt als factuur.
Na ontvangst van de betaling wordt de vacature geplaatst.

Gegevens adverteerder:
Bedrijfsnaam: ………………………………………………
t.n.v. :……………………………………………………….
Adres :……………………………………………………….
Postcode: …………………………………………………..
Woonplaats: ……………………………………………….
De duur van de plaatsing van de advertentie is …… weken.
Datum:

Handtekening:

Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers: Register case-en caremanager (Rccm) en Casemanager Regie op Verzuim (Crov).
Ingeschreven KvK Handelsregister nummer30201820.
Secretariaat: info@rnvc.nl p/a Postbus 2756, 3800 GJ Amersfoort.

