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Algemene voorwaarden HONK1 B.V.
In dit document worden de Algemene Voorwaarden benoemd zoals die gehanteerd worden door Honk1 B.V. voor haar
pop-up stores Honk1, hierna te noemen Honk1. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes,
aanvragen, opdrachtovereenkomsten tussen Honk1 en haar partners voor Honk1.
Indien en voor zover Honk1 één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Honk1 en een partner een
overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag of offerte, zijn de bijbehorende, in dit
document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de partner van toepassing.
Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Honk1 en een partner, indien die
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Honk1 zijn aanvaard.

Definities
In deze Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt
verstaan:
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Honk1 opdracht geeft een Dienst te verrichten
- Honk1: Honk1 BV
- Diensten: de Diensten van Honk1 zoals deze zijn omschreven in de offerte, aanvraag of opdrachtovereenkomsten.
- Offerte: een door Honk1 gedaan aanbod om onder bepaalde voorwaarden voor Opdrachtgever één of meerdere
Diensten te verrichten.
- Opdracht: de overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Honk1 op grond waarvan Honk1 één of meerdere
Diensten verleent aan Opdrachtgever. Een Opdracht kan ook fungeren als raamovereenkomst onder de voorwaarden
waarvan Partijen nadere opdrachten kunnen aangaan.
- Nadere opdracht: een opdracht die verwijst naar een eerder gesloten Opdracht (raamovereenkomst) waarbij de
algemene afspraken van die Opdracht ook van toepassing zijn op de Nadere opdracht. Indien in deze Voorwaarden wordt
gesproken van Opdracht wordt daarmee ook bedoeld een Nadere Opdracht.
- Opdrachtbevestiging: het door Honk1 te versturen document door middel waarvan een Opdracht tot stand komt en
waarin in ieder geval de omschrijving van de Dienst, het tarief en de duur van de Opdracht vermeld wordt.
- Partijen: Honk1 en Opdrachtgever gezamenlijk.
- Tarief: het door Honk1 aan Opdrachtgever voor het verrichten van een Dienst in rekening te brengen bedrag per
Opdracht en/of per uur, exclusief BTW.
- Voorwaarden: onderhavige ‘Algemene Voorwaarden van Honk1’.

Artikel 1. Algemeen
1.1. Honk1 realiseert en exploiteert, al of niet in samenwerking met derden, Honk1 pop-up stores om nieuwe instroom te
ontdekken voor partners.
1.2. Partners kunnen deelnemen aan Honk1, met als doel zichtbaar te zijn in een aantal communicatie-uitingen van Honk1
en met voorrang in gesprek te kunnen gaan met gescoute kandidaten.
De inhoud van het partnerpakket, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, de partnerbijdrage en eventuele
overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan partner bevestigd.
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1.3. Het is de partner niet toegestaan gegevens van door Honk1 voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Honk1 aan derden bekend te maken. Indien de partner geen overeenkomst aangaat met de kandidaat
dient de partner de gegevens te vernietigen. [periode] lang scouten wij talenten voor u als partner

Artikel 2. Partnerbijdrage
2.1. Honk1 werkt op basis van partner-pakketten, waarbij door partner een bedrag betaald wordt om zichtbaar te zijn als
partner van Honk1 en mee te draaien in de communicatie uitingen. Daarnaast levert het partnerpakket een
voorrangspositie op boven werkgevers die niet als partner meedoen, om met gescoute kandidaten in gesprek te gaan over
b.v. indiensttreding bij partner of bij een daaraan gelieerde organisatie.
2.2. De hoogte van het onder 2.1. genoemde bedrag is afhankelijk van het door de partner gekozen partnerpakket.
2.3. Honk1 geeft geen garantie op en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het aantal kandidaten waarmee de
partner uiteindelijk in gesprek kan gaan.
2.4. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de opdrachtbevestiging door de partner is
getekend.
2.5. De partner, is behalve het tarief, aan Honk1 geen kosten verschuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Honk1
en de partner is overeengekomen.
2.6. De partner is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door
Honk1 aan te geven of met de gescoute kandidaten een verbinding is aangegaan (arbeidsovereenkomst of anderszins).

Artikel 3. Betalingstermijn
De betalingstermijn van door Honk1 verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige
betaling binnen de gestelde termijn is de partner in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en (tussentijdse) beëindiging van de opdracht
4.1 De Opdracht komt tot stand door middel van ondertekening van de Opdracht door Opdrachtgever en Honk1, dan wel
doordat Honk1 deze heeft bevestigd door middel van een Opdrachtbevestiging dan wel op het moment dat Honk1 feitelijk
een aanvang neemt met de uitvoering van de Diensten.
4.2 De Opdracht wordt aangegaan voor de in de Opdracht aangegeven periode en eindigt derhalve van rechtswege op de
in de Opdracht aangegeven einddatum tenzij de op basis van de Opdracht te verrichten Dienst voor het verstrijken van de
einddatum, volledig is uitgevoerd en afgerond, in welk geval de Opdracht alsdan van rechtswege eindigt. Partijen kunnen
voor de einddatum schriftelijk overeenkomen dat de Opdracht wordt voortgezet voor een nader aangegeven periode, in
welk geval de Opdracht van rechtswege eindigt op de nader overeengekomen einddatum of zoveel eerder als de op basis
van de Opdracht te verrichten Dienst al eerder, voor het verstrijken van de einddatum, volledig is uitgevoerd en afgerond.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is tussentijdse opzegging van de Opdracht niet mogelijk.
4.4 Indien Partijen een Nadere opdracht overeenkomen die verwijst naar de algemene afspraken in een al bestaande
Opdracht, dan gelden de algemene afspraken vastgelegd in de Opdracht waarnaar verwezen wordt (zoals nadere juridische
bepalingen, prijsafspraken, nadere specificaties etc.) ook voor de Nadere Opdracht, behoudens voor zover in de Nadere
Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken van de betreffende Opdracht. Nadere Opdrachten die bij het eindigen
van de Opdracht nog niet zijn geëindigd, worden - mits naar het oordeel van Honk1 betaling voor de te verrichten Nadere
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Opdracht afdoende is gegarandeerd - onveranderd voortgezet tegen de voor die Nadere Opdrachten overeengekomen
condities tot het moment dat die Nadere Opdrachten rechtsgeldig zijn geëindigd

Artikel 5. Vertragingsrente en kosten
Indien de partner in verzuim is, is zij aan Honk1 de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) verschuldigd. Alle kosten van
inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor
rekening van de partner.

Artikel 6. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid
6.1 Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, voert Honk1 de werkzaamheden uit naar beste inzicht en
vermogen, conform het bepaalde in de Opdracht en conform hetgeen in de markt gebruikelijk is, in overeenstemming met
de eisen van goed vakmanschap, professionaliteit en integriteit.
6.2 Honk1 spant zich tot het uiterste in om een optimale bijdrage te leveren aan de door de Opdrachtgever gewenste
resultaten maar schiet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever
indien de activiteiten van Honk1 onverhoopt en ondanks haar inspanningen niet tot het door Opdrachtgever gewenste
resultaat leiden. Honk1 is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover
Honk1 deze verplichting niet nakomt, is Honk1, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, gehouden tot
vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk 1 maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Honk1
en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Honk1 ,
haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden.
6.3 Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende
Opdracht(en) niet nakomt, waaronder begrepen doch niet uitsluitend het niet of onvoldoende meewerken door
opdrachtgever, het niet voldoen aan de informatieplicht, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daaruit
voortvloeiende geleden en toekomstige schade van Honk1 zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
Opdrachtgever dient Honk1 zo nodig ter zake te vrijwaren.
6.4 Iedere aansprakelijkheid van partijen is per gebeurtenis en per jaar beperkt tot het tarief dat Honk1 in het kader van de
Opdracht aan Opdrachtgever in rekening kan brengen, met een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,per jaar. Partijen zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.5 Indien Partijen zijn overeengekomen dat Honk1 haar Diensten zal verlenen op een locatie van Opdrachtgever, zal
Opdrachtgever zorgdragen voor een ruimte die voldoet aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop
gebaseerde regelgeving. Tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen van
de zijde van Honk1, is Honk1 niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken van medewerkers van Honk1 of derden jegens
Honk1 die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de Opdracht op een locatie van Opdrachtgever of op een
door Opdrachtgever aangewezen locatie. Opdrachtgever vrijwaart Honk1 ter zake.
6.6 Honk1 is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord die (voormalige) Werknemers van
Opdrachtgever of derden veroorzaken dan wel die herleid kan worden tot gedrag van hiervoor bedoelde Werknemers of
derden. Opdrachtgever vrijwaart Honk1 ter zake.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de ICT-middelen, de teksten, data(bestanden), formats, logo’s, merken, overig
beeld- en/ of geluidsmateriaal en elk ander materiaal, daaronder begrepen het ontwerp, de selectie en rangschikking
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daarvan, waar de opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, met
uitzondering van materiaal van de opdrachtgever, berusten uitsluitend bij Honk1. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op
verzoek en/of op kosten van de opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken.
7.2 Honk1 is vrij alle van de opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. voor de ICT-middelen en het in lid 1
bedoelde materiaal te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. Indien Honk1 op
verzoek of suggestie van de opdrachtgever al dan niet tegen betaling aanvullingen of aanpassingen in de ICT-middelen of
het materiaal aanbrengt, dan heeft Honk1 het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken
aan overige gebruikers van de ICT-middelen of het materiaal. Honk1 is niet verplicht op enig verzoek tot aanpassing of
aanvulling van haar ICT- middelen of materiaal in te gaan.
7.3 De opdrachtgever vrijwaart Honk1 tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de
(intellectuele eigendoms)rechten van die derden op door de opdrachtgever in het kader van de aanbieding, opdracht of
overige overeenkomst aan Honk1 of de medewerker beschikbaar gesteld materiaal.

Artikel 8. Privacy.
8.1 In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name
van kandidaten, plaats. De opdrachtgever en Honk1 zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen
overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.
8.2 In het kader van de opdracht of overige overeenkomst zijn beide partijen aan te merken als
Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Honk1 is verantwoordelijk voor het transparant informeren van
kandidaten over het verwerken van persoonsgegevens en het uitwisselen van persoonsgegevens aan opdrachtgever.
8.3 De opdrachtgever verlangt geen gegevens van Honk1 die Honk1 op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet
mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Honk1 aan hem verstrekte
gegevens.
8.4 Partijen dragen beide een eigen verantwoordelijkheid dat alleen persoonsgegevens worden verstrekt aan de andere
partij indien die hiertoe gerechtigd is en een rechtsgeldige grondslag heeft.
8.5 Op de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgever is het privacybeleid van Honk1 van
toepassing. Het privacybeleid is te vinden op www.honk1.nl .
8.6 Opdrachtgever en Honk1 vrijwaren elkaar tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de
opdrachtgever of overige derden in verband met een schending door opdrachtgever of Honk1 van het bepaalde in dit
artikel.

Artikel 9. Toepasselijk recht bij geschillen
9.1.De opdrachtovereenkomst, de aanvraag en de offerte van Honk1 worden volledig beheerst door Nederlands recht.
9.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet
tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.
Geschillen tussen Honk1 en partner uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Arnhem, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.
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