Algemene voorwaarden SoVac d.d. 1 oktober 2021
Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van SoVac met derden
2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor alle bezoekers van de website
www.sociaalwerkvacatures.nl / www.sovac.nl
3. In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
4. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a. Opdrachtgever: de organisatie die een vacature plaatst op www.sociaalwerkvacatures.nl
b. Bezoeker: iedere bezoeker van de website
Artikel 2 – Overeenkomst
1. Door het opsturen van het ‘formulier aanmelding vacature’ incl. een toegevoegde vacature
ontstaat een overeenkomst tussen opdrachtgever en SoVac.
2. Per aanmelding kan slechts een vacature verstuurd worden; combinatievacatures zijn niet
toegestaan, tenzij er meer personen voor een zelfde vacature gezocht worden.
3. SoVac spant zich in om de vacature zo ruim mogelijk onder de aandacht te brengen van
potentiële kandidaten..
4. SoVac plaatst vacatures die vallen onder het werkveld welzijn / maatschappelijke dienstverlening
/ sociaal werk. Dit betreft vacatures voor betaalde functies, stagiaires en bestuurders /
toezichthouders.
5. Sovac houdt zich het recht voor een vacature niet te plaatsen als deze niet voldoet aan
genoemde criteria of die niet voldoen aan wettelijke kaders m.b.t. privacy of discriminatie. SoVac
is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet plaatsen van een vacature.
6. De vacature blijft 90 dagen of tot sluitingsdatum, als die eerder is, op de website staan.
7. Na de sluitingsdatum of na het verlopen van de plaatsingstermijn van 90 dagen ontvangt
opdrachtgever een factuur van SoVac op basis van het aantal kliks op de vacature.
8. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen. Door SoVac te maken kosten bij te late
betaling, zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
9. Partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden als de andere partij tekortschiet in de
nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.
Artikel 3 – Verantwoordelijkheid
1. SoVac is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacaturetekst. Deze verantwoordelijkheid
ligt bij de opdrachtgever.
2. SoVac kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor acquisitie door derden die, ondanks artikel
4 van deze voorwaarden, gebruik maken van de gegevens in de vacature op deze website.
3. SoVac heeft geen invloed op en geen bemoeienis met het contact dat tussen sollicitanten en
werkgevers ontstaan naar aanleiding van een vacature die op de website van SoVac geplaatst is.
Artikel 4 – Bescherming teksten en gegevens
Het is geen enkele bezoeker van de website toegestaan teksten of gegevens op deze website incl. die
in geplaatste vacatures, te gebruiken voor andere doeleinden dan voor sollicitaties.
Artikel 5 – Overig
Alle zaken die zich voordoen en waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen opgelost
worden in goed overleg tussen opdrachtgever en SoVac.
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