ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
Trivomedia: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Geneesouderen
(www.geneesouderen.nl) is onderdeel van het Trivomedia-netwerk, verder omschreven als
Trivomedia.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Trivomedia een overeenkomst heeft gesloten of
beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen Trivomedia en de klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee
Trivomedia zich jegens de klant heeft verbonden tot het verlenen van diensten, het verrichten van
werkzaamheden, de verkoop en/of levering van producten.
Werkzaamheden/diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Trivomedia uit te
voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot, ontwerp- en
designwerkzaamheden, onderhouds- en advieswerkzaamheden, de opzet en uitvoering van social
media campagnes of andere (online) marketingdiensten.
Producten: alle in het kader van de overeenkomst voor de klant te ontwerpen en/of aan de klant te
leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, drukwerk, advertenties, websites en webwinkels.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | VACATURE INDIENEN
Een vacaturelink (weblink) naar de website van de vacaturehouder en / of vacature (in PDF) kan
worden geplaatst op de website www.geneesouderen.nl. Om dit te bewerkstelligen kan de klant het
daarvoor bestemd formulier op de website van Geneesouderen volledig invullen. Indienen van de
aanvraag betekent dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden en een
betalingsverplichting heeft.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de vacaturegegevens én voor het juist
invullen van de velden in het formulier.
ARTIKEL 3. | VACATURE PLAATSEN
Geneesouderen, onderdeel van het Trivomedia-netwerk gaat de vacature plaatsen als de gegevens
volledig en bruikbaar zijn. Geneesouderen behoudt het recht om de aangeleverde vacature te
kunnen weigeren en dus niet te plaatsen op de website www.geneesouderen.nl.
Vacatures kunnen worden geweigerd als deze onvolledig zijn óf niet passen bij de doelgroep van
Geneesouderen. De beoordeling van de geschiktheid van de aanvraag ligt bij Geneesouderen en over
het oordeel wordt niet gecorrespondeerd.
ARTIKEL 4. | ZICHTBAARHEID VAN DE VACATURE

De aangeleverde vacature zal na plaatsing op de website maximaal 30 dagen zichtbaar zijn. De
vacature wordt geplaatst in de categorie horende bij de doelgroep van de vacature. De doelgroep
wordt door de vacaturehouder aangegeven middels het aanmeldformulier op de website van
Geneesouderen (www.geneesouderen.nl). Het verlengen van de geplaatste vacature is mogeljk en
dient aangevraagd te worden via e-mail – info@geneesouderen.nl. De financiële kosten voor het
verlengen (30 dagen) van de vacature zijn gelijk aan de initiële kosten van het plaatsen, te weten €
89,- excl. BTW.
Restitutie is niet mogelijk indien de aangeleverde en gepubliceerde vacature niet zichtbaar is ten
gevolge van een technische storing.
ARTIKEL 5. | BETALING
De betaling dient te zijn volbracht binnen het termijn, te vinden op de factuur verzonden naar het emailadres dat is ingevuld in het veld ‘’E-mailadres factuur’’. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, geschieden alle betalingen middels overboeking, binnen 30 dagen na
factuurdatum, op de door Trivomedia voorgeschreven wijze.
ARTIKEL 6. | SLOTBEPALINGEN
De klant is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen
aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trivomedia.
Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het
geschil in onderling overleg te beslechten.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend,
kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van
Trivomedia aanhangig worden gemaakt, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt.

