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Vacature voorwaarden  
 
Bij het aanbieden en daarmee laten plaatsen van een vacature gelden de 
volgende voorwaarden: 
 
• Bij het aanbieden en plaatsen van de vacature gaat u akkoord met 

deze voorwaarden. 
• De vacature wordt geplaatst op de website http://www.marketing-

communciatie-vacatures.nl 
• Voor een vacatureplaatsing is het noodzakelijk dat 

opdrachtgever/plaatser van de vacature ook een bedrijfsprofiel pagina 
aanmaakt. Indien dit is vergeten, dan zal Marketing & Communicatie 
Vacatures een eerste opzet aanmaken en de opdrachtgever/plaatser 
van de vacature hiervan op de hoogte brengen. 

• De aangeboden vacature tekst wordt zo snel mogelijk op het platform 
geplaatst. Echter, dit kan tot maximaal twee werkdagen tijd kosten. 

• De aangeboden vacature tekst wordt door Marketing & Communicatie 
Vacatures opgemaakt. Eventueel kunnen er kleine tekstcorrecties 
plaatsvinden, maar altijd zonder de lading van de tekst aan te passen. 

• 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. 

• De vacature wordt door Marketing & Communicatie Vacatures 
doorgeplaatst op de social media profielen van deze community, te 
weten: LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ 

• Marketing & Communicatie Vacatures 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. 

• De vacaturetekst wordt geplaatst voor een periode van 4 weken. 
Mocht u de vacature eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u dit 
aangeven via info@marketing-communicatie-vacatures.nl. 

• Aangeboden vacatures kunnen geweigerd of verwijderd worden. 
Hierover wordt altijd contact opgenomen. 

• Sollicitaties worden direct vanuit het platform doorgemaild naar de 
opdrachtgever/plaatser van de vacature. Marketing & Communicatie 
Vacatures speelt in de verdere sollicitatie procedure geen enkele rol. 

• De waarde die opdrachtgever/plaatser van de vacature vermeld in het 
formulier geldt als offertebedrag. Dit bedrag wordt binnen twee weken 
gefactureerd aan opdrachtgever/plaatser van de vacature. 

• Het ingevulde bedrag geldt in euro’s en is exclusief BTW (21%). 
• De geldende betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. 

 
Voor vragen en of opmerkingen over de voorwaarden kan contact opgenomen 
worden via info@marketing-communicatie-vacatures.nl 
 

Voorwaarden versie oktober 2014 


