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Algemene voorwaarden voor plaatsing vacatures op Marketing & 
Communicatie Vacatures 
 
 
Deel 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities  
 
Marketing & Communicatie Vacatures  
Marketing & Communicatie Vacatures (hierna te noemen MCV) is een 
handelsnaam van Rebu Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 17257779, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
  
Algemene Voorwaarden  
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.  
 
Dienst  
Alle huidige en toekomstige elektronische of digitale diensten die MCV aanbiedt, 
waaronder adverteren en het aanbieden, publiceren en delen van vacatures. De 
in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn 
met een account (bedrijfsprofielpagina) of waarvoor op een andere wijze een 
overeenkomst gesloten moet zijn met MCV.  
 
Gebruiker  
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van 
MCV, waaronder maar niet uitsluitend de website en digitale applicaties die MCV 
aanbiedt.  
 
Adverteerder/opdrachtgever/plaatser 
De onderneming of de rechtspersoon die een overeenkomst, ten behoeve van het 
plaatsen van een vacature op een website van MCV, wenst te sluiten of heeft 
gesloten met MCV of een advertentieovereenkomst wenst te sluiten of heeft 
gesloten om een bedrijf, dienst of product onder de aandacht te brengen.  
 
Overeenkomst  
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.  
 
Website  
De website marketing-communicatie-vacatures.nl en alle gerelateerde 
subdomeinen, beheerd door MCV. 
 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid  
 
2.1 Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de vacaturediensten van MCV zijn 
deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 
2.2 De Algemene Voorwaarden voor plaatsing van vacatures zijn beschikbaar 
gesteld op de Website. En kan op verzoek per mail toegezonden worden.  
 
2.3 Door de vacature- en of advertentiediensten van MCV te gebruiken, verklaart 
de gebruiker/adverteerder bekend en akkoord te zijn met de Algemene 
Voorwaarden. 
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2.4 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene 
Voorwaarden niet voorzien, zal Frankwatching een regeling treffen naar 
redelijkheid. 
 
Artikel 3 – Vacature voorwaarden 
 
Bij het aanmelden en daarmee laten plaatsen en delen via de sociale profielen 
van MCV van een vacature gelden de volgende voorwaarden: 
 
3.1 Bij het aanbieden en plaatsen van de vacature gaat u akkoord met 
deze voorwaarden. 
 
3.2 De vacature wordt geplaatst op de website http://www.marketing-
communciatie-vacatures.nl 
 
3.3 Voor een vacatureplaatsing is het noodzakelijk dat 
opdrachtgever/plaatser van de vacature ook een bedrijfsprofiel pagina 
aanmaakt. Indien dit is vergeten, dan zal MCV een eerste opzet aanmaken 
en de opdrachtgever/plaatser van de vacature hiervan op de hoogte 
brengen. 
 
3.4 De aangeboden vacature tekst wordt zo snel mogelijk op het platform 
geplaatst. MCV probeert dit binnen 1 werkdag te doen. Echter, door 
drukte kan dit soms langer duren. Bij betaalde vacatures tot maximaal 
twee werkdagen en bij de onbetaalde variant tot maximaal vier 
werkdagen. 
 
3.5 De aangeboden vacature tekst wordt door MCV opgemaakt. Eventueel 
kunnen er kleine tekstcorrecties plaatsvinden, maar altijd zonder de 
lading van de tekst aan te passen. 
 
3.6 Indien er wijzigingen in de vacature tekst gewenst zijn, kan de 
opdrachtgever/plaatser van de vacature contact opnemen via 
info@marketing-communicatie-vacatures.nl. Marketing & Communicatie 
Vacatures zal deze dan zo snel mogelijk verwerken. 
 
3.7 De vacature wordt door MCV doorgeplaatst op de social media 
profielen van deze community, te weten: LinkedIn, Facebook, Twitter en 
Google+ 
 
3.8 MCV kan bij het doorplaatsen van de vacature op de sociale 
netwerken naar eigen inzicht een introductietekst of samenvatting van de 
vacature toevoegen, zonder daarbij inbreuk te doen aan de lading van de 
vacature of aan het imago van de opdrachtgever/plaatser van de 
vacature. 
 
3.9 De vacaturetekst wordt geplaatst gedurende een periode en gedeeld 
via de online middelen conform de specificaties bij de verschillende 
varianten. voor een periode van 4 weken. Mocht de vacature eerder 
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verwijderd moeten worden, dan kunt u dit aangeven via info@marketing-
communicatie-vacatures.nl. 
 
3.10 Aangeboden vacatures kunnen geweigerd of verwijderd worden. 
Hierover wordt altijd contact opgenomen. 
 
3.11 Sollicitaties worden automatisch vanuit het platform doorgemaild 
naar de opdrachtgever/plaatser van de vacature of sollicitanten worden 
indien zo op het formulier is aangegeven doorgestuurd naar de 
careerpage van de opdrachtgever. MCV speelt in de verdere sollicitatie 
procedure geen enkele rol. 
 
3.12 De waarde die vermeld staat bij de vacature variant die 
opdrachtgever/plaatser in het aanmeldformulier heeft gekozen, geldt als 
offertebedrag.  
 
3.13 Dit bedrag wordt via Moneybird gefactureerd aan 
opdrachtgever/plaatser van de vacature. 
 
3.14 Het ingevulde bedrag geldt in euro’s en is exclusief BTW (21%). 
 
3.15 De geldende betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. 
 
3.16 Het invullen en verzenden van het aanmeldformulier inclusief 
goedkeuring van deze voorwaarden geldt als opdrachtbevestiging. Hiervan 
ontvangt opdrachtgever/plaatsen een automatische melding via de mail. 
 
Artikel 4 – Persoonsgegevens en privacy 
 
4.1 We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een van 
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
4.2 We verwerken de volgende persoonsgegevens van 
adverteerder/opdrachtgever/plaatser: 
 

4.2.1 Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de inzender gebruiken 
we voor communicatie over de vacatureplaatsing en komen terecht in het 
relatiebestand van MCV. Het opgegeven e-mailadres waar sollicitaties 
naartoe moeten worden gestuurd worden openbaar gepubliceerd op de 
website. Eventuele adres- en betaalgegevens worden verwerkt met 
Moneybird.  

  
4.2.2 We maken op de site gebruik van cookies: de analytics cookies van 
Google waarmee we geanonimiseerde informatie verzamelen over het 
gebruik van de website door de bezoekers. En cookies van social media 
zoals Facebook en Twitter om zo content vanuit onze site te kunnen laten 
delen. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes 
en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 
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4.3 Wanneer iemand solliciteert via MCV dan krijgt 
adverteerder/opdrachtgever/plaatser van de vacature een automatische mail met 
naam, emailadres en telefoonnummer van de sollicitant alsook het cv en 
motivatiebrief. Met het plaatsen van een vacature bevestigt 
adverteerder/opdrachtgever/plaatser deze persoonsgegevens te behandelen zoals 
het betaamt in het licht van de AVG/GDPR. 
 
 
Voor vragen en of opmerkingen over de voorwaarden kan contact opgenomen 
worden via info@marketing-communicatie-vacatures.nl 
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