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Algemene voorwaarden 
 

Versie : 4 (geldig vanaf 01-01-2016) 

 

Voor MeesterBaan hebben wij een aantal voorwaarden voor de werkwijze opgesteld. De Deelnemer dient 

kennis te nemen van de voorwaarden alvorens tot een verdere samenwerking te komen. De algemene 

voorwaarden kunt u op onze website downloaden. 

 

Artikel 1: Begripsbepaling 

1. MeesterBaan, Jufels en de Invalpool zijn initiatieven van MeesterBaan B.V.. MeesterBaan B.V. 

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51450356. 

2. Onder de sollicitant wordt verstaan: de werkzoekende die zich door middel van (online) registratie 

heeft aangemeld bij één van de initiatieven van MeesterBaan B.V.. 

3. Onder platform wordt verstaan: de websites http://www.jufels.nl, http://www.meesterbaan.nl, 

het werkgeversgedeelte op http://scholen.meesterbaan.nl en de achterliggende database.  

4. Onder de Deelnemer wordt verstaan: de werkgever die zich bij MeesterBaan geregistreerd heeft. 

5. De vacaturebank is een verzameling functies om vacatures online te publiceren, waarbij het 

initiatief tot solliciteren ligt bij de werkzoekenden. 

6. De Invalpool is een verzameling functies, waarmee scholen toegang hebben tot een database met 

actuele profielen van kandidaten, waarmee de Deelnemer het initiatief tot contact kan leggen. 

7. Op alle door MeesterBaan B.V. gesloten overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing  en kan alleen van worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door beide 

partijen is overeengekomen. 

8. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uit het aanbod anders blijkt.  

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid 

MeesterBaan is nimmer gehouden tot vergoeding van schade aan de Deelnemer of aan derden 

anders dan indien aan MeesterBaan opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten.  

 

Artikel 3: Duur overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden beëindigd met in achtneming van 

een opzegtermijn van één dag.  

3. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden indien de Deelnemer aan één of 

meer van zijn verplichtingen jegens MeesterBaan B.V. niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet 

of daarmee in strijd handelt. 

4. Prijswijzigingen worden tijdig aan de Deelnemer kenbaar gemaakt. De Deelnemer is in casu 

gerechtigd om de overeenkomst, binnen 10 werkdagen na bekendmaking van de prijswijziging, 

schriftelijk te beëindigen. 

 

 

 

 



 

Artikel 4: Verplichtingen MeesterBaan B.V. 

1. MeesterBaan B.V. verklaart hierbij dat zij het platform tot het einde van de contractsperiode 

technisch zal ondersteunen.  

2. MeesterBaan B.V. zal bij de opbouw van de database in zoverre beveiliging aanbrengen dat 

gegevens niet eenvoudig toegankelijk zijn voor derden. MeesterBaan B.V. kan echter niet 

aansprakelijk worden gesteld voor misbruik door derden van de opgeslagen gegevens. 

3. MeesterBaan B.V. staat niet garant voor de geschiktheid van de sollicitant, waarmee een 

arbeidscontract is aangegaan. 

4. MeesterBaan B.V. staat niet garant van de door de sollicitant verstrekte gegevens. 

5. MeesterBaan B.V. zal vertrouwelijk omgaan met de door de Deelnemer verstrekte gegevens. 

 
Artikel 5: Verplichtingen Deelnemer 

1. De Deelnemer zal haar combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord alleen toepassen voor 

eigen gebruik en niet ter beschikking stellen aan scholen die binnen de stichting/vereniging vallen 

of daarbuiten. Indien andere scholen binnen de stichting/vereniging gebruik willen maken van het 

platform kunnen zij een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen. 

2. De Deelnemer zal zorgvuldig omgaan met de gegevens van de sollicitant.  

3. De Deelnemer zal aan MeesterBaan B.V.  alle benodigde gegevens, voor de school/scholen die 

staan vermeld in het contract, kenbaar maken via het platform bij de schoolgegevens. 

 

Artikel 6: Voorwaarden Vacaturebank 

1. De Deelnemer zal in de vacatureomschrijving voldoende gegevens verstrekken, opdat de 

sollicitant een volledig beeld kan vormen van de vacature. 

2. Er is sprake van een aanstelling als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. De sollicitant heeft gesolliciteerd op de vacature die bij MeesterBaan is geplaatst; 

b. De Deelnemer is een (arbeids)contract met de sollicitant aangegaan. 

3. Er is geen sprake van een aanstelling wanneer: 

a. Een sollicitant eerder (op andere wijze) op de betreffende vacature heeft gesolliciteerd 

dan de sollicitatie via MeesterBaan; 

b. De Deelnemer kan aantonen dat een dergelijk contact heeft plaatsgevonden.   

4. De Deelnemer werft alleen voor concrete banen waar direct een dienstverband uit volgt. 

5. De Deelnemer zal de gegevens van sollicitant slechts gebruiken voor de vacature waar de 

sollicitant op heeft gereageerd en nimmer ter beschikking stellen aan andere scholen of partijen. 

6. De Deelnemer dient voor een correcte en tijdige afhandeling van de sollicitatie te zorgen. 

7. MeesterBaan B.V. behoudt zich het recht voor vacatures te wijzigen dan wel te verwijderen. 

8. Het is niet toegestaan om in de vacature te verwijzen of een link vermelding op te nemen naar 

een andere vacaturebank. 

 

Artikel 7: Voorwaarden Invalpool 

1. De Deelnemer kan kosteloos zoeken in de Invalpool voor opdrachten voor de eigen school. 

2. Er is sprake van een aanstelling wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

a. De sollicitant via de Invalpool is gevonden; 

b. De Deelnemer is een (arbeids)contract met de sollicitant aangegaan. 

3. Er is geen sprake van een aanstelling wanneer: 

a. De Deelnemer eerder in de afgelopen 3 maanden via andere weg dan de Invalpool contact 

heeft gelegd met de sollicitant; 

b. De Deelnemer kan aantonen dat een dergelijk contact heeft plaatsgevonden.   

4. De bemiddelingskosten kunnen op 3 manieren in rekening worden gebracht. 



 

a. De verloning wordt via detachering verzorgd waarbij een inleentarief (brutoloon x 

opslagfactor) in rekening wordt gebracht. 

b. De verloning wordt door de school uitgevoerd of voor een ZZP-er, waarbij er een 

bemiddelingsvergoeding voor de gewerkte uren in rekening wordt gebracht. 

c. Met het Invalpool abonnement kunnen er gedurende 12 maanden onbeperkt kandidaten 

vanuit de MeesterBaan Invalpool worden aangesteld binnen uw organisatie. 

5. Voor de verloning van een sollicitant wordt een afzonderlijk contract afgesloten met aanvullende 

voorwaarden. 

6. De Deelnemer stelt op eigen verantwoordelijkheid sollicitanten aan en verplicht zich tot een 

terugkoppeling over sollicitatiegesprekken en de werkzaamheden aan MeesterBaan B.V. 

7. Na inzet via de Invalpool (minimaal 500 uur) kan de Deelnemer de sollicitant kosteloos in vaste 

dienst nemen. 

8. De Deelnemer dient vertrouwelijk met de informatie uit de Invalpool om te gaan. 

9. MeesterBaan B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Invalpool te beëindigen.  

 

Artikel 8: Voorwaarden no-cure-no-pay 

1. Bij de no-cure-no-pay contractsvorm is de Deelnemer een bemiddelingsvergoeding verschuldigd 

aan MeesterBaan B.V. wanneer er aanstelling plaatsvindt, zoals in punt 6.2 en 7.2 staat vermeld. 

2. Bij twijfel of er al dan niet sprake van een aanstelling is, zal de Deelnemer direct contact 

opnemen met MeesterBaan B.V..  

3. De betalingsverplichting gaat in op het moment dat de Deelnemer via MeesterBaan met een 

sollicitant een mondelinge of schriftelijke overeenstemming heeft bereikt (aanstelling). 

4. De Deelnemer dient de aanstelling binnen tien werkdagen via het platform, e-mail of telefonisch 

aan MeesterBaan B.V. kenbaar te maken. 

5. De tarieven voor de aanstelling worden via het tarievendocument aan de Deelnemer kenbaar 

gemaakt. 

6. De Deelnemer zal geen contactgegevens in de vacature of de beschrijving van de school opnemen, 

waardoor de sollicitant anders dan via het platform op de vacatures kan reageren.   

7. Bij overtreding van de in punt 5.2 genoemde betalingsverplichting wordt de Deelnemer zonder 

gerechtelijke tussenkomst een boete van € 2.500 per niet gemelde aanstelling opgelegd. 

8. Wanneer de Deelnemer nalaat aan artikel 6.2 opvolging te geven, wordt de Deelnemer zonder 

gerechtelijke tussenkomst een boete van € 7.500 per niet gemelde aanstelling opgelegd. 

 

Artikel 9: Voorwaarden abonnement 

1. Bij de abonnement contractsvorm kan de Deelnemer na betaling van het jaarlijkse 

abonnementsgeld (voor de dienst waarvoor zij het abonnement heeft afgesloten) onbeperkt 

kandidaten aanstellen.  

2. De tarieven voor het abonnement worden via het tarievendocument aan de Deelnemer kenbaar 

gemaakt. 

3. De ingangsdatum van het abonnement staat vermeld op het contract. 

4. Het abonnement wordt afgesloten voor de duur van twaalf maanden. 

5. Het abonnement wordt automatisch met twaalf maanden verlengd. 

6. Voor beëindiging van het abonnement zie artikel 3.2. 

7. Het abonnement is alleen van toepassing voor de school/scholen die staan genoemd in het 

contract. 

8. Het tarief is gebaseerd op het aantal leerlingen van alle vestigingen waarvoor het contract is 

afgesloten. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en in dat kader dient de Deelnemer elk 



 

jaar het totaal aantal leerlingen van begin van het schooljaar kenbaar te maken via het platform 

bij de schoolgegevens. 

 
Artikel 10: Voorwaarden vacaturepakket 

1. Bij het vacaturepakket koopt de Deelnemer credits in waarmee voor iedere credit 1 vacature kan 

worden geplaatst. 

2. De vacature wordt maximaal 60 dagen online getoond. 

3. Een credit is 12 maanden geldig. 

4. De vacature wordt in maximaal 3 regio’s getoond. 

5. De vacature richt zich op één vakgebied en één opdrachtgever. 

6. Wanneer de Deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden, behoudt MeesterBaan B.V. zich 

het recht voor de vacature te verwijderen. 

7. MeesterBaan B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en het 

resterende tegoed te crediteren. 

 

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden 

1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze 

betalingstermijnen wordt de Deelnemer € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.  

2. Indien de Deelnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de 

Deelnemer de bezwaren binnen veertien dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk 

kenbaar maken. 

3. Alle kosten die worden gemaakt voor de invordering van de verschuldigde bedragen van de 

Deelnemer komen voor rekening van de Deelnemer. 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 

1. De overeenkomst tussen MeesterBaan B.V. en de Deelnemer wordt beheerst door Nederlands 

recht. 

2. Geschillen die ontstaan uit de overeenkomst gesloten door MeesterBaan B.V. en de Deelnemer 

worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter gevestigd te Rotterdam. 

 


