
Equine management SAS 

49 Rue de Ponthieu 

75008 Parijs - Frankrijk 

BTW: 

 

 

Onze algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden: werkzoekenden 

 

Tussen "Equine Management SAS", hierna te noemen ‘wij/ons / onze / onze 

en de werkzoekende, hierna 'de kandidaat' genoemd 

werd het volgende overeengekomen: 

 

1. Onze algemene verplichtingen 

a. Wij verbinden ons ertoe om actief naar passend werk te zoeken in overeenstemming met de 

informatie die u heeft verstrekt en uw vaardigheden en kennis. 

b. We bewaren uw gegevens in onze database voor de toepassing van dit contract en onze wettelijke 

verplichtingen, maar u kunt toestemming te allen tijde intrekken door schriftelijke kennisgeving of per e-

mail en we zullen deze informatie niet vrijgeven tenzij dit wettelijk vereist is. 

 

2. De kandidaat erkent en aanvaardt het volgende: 

a. Inschrijven via de website www.equinemanagement.eu is gratis. 

b. Inschrijving via de site www.equinemanagement.eu houdt in dat de kandidaat onze algemene 

voorwaarden heeft gelezen en deze ook aanvaardt. 

c. de kandidaat kan op elk moment verzoeken om van de kandidatenlijst te worden verwijderd door een 

eenvoudig verzoek, schriftelijk of per e-mail. 

d. de kandidaat is het erover eens dat Equine Management hem/haar bijstaat in de 

loononderhandelingen. 



e. De kandidaat bevestigt dat de informatie hij/zij schriftelijk, per e-mail, op internet of mondeling heeft 

verstrekt juist, volledig en correct is en dat hij/zij ermee instemt ons onmiddellijk op de hoogte te stellen 

van relevante wijzigingen. 

f. De kandidaat is volledig op de hoogte van de professionele vereisten van de (toekomstige) werkgever 

en in het bijzonder verbindt hij zich ertoe deze informatie rechtstreeks bij de werkgever te verifiëren en 

om aanvullende informatie te vragen als hij van mening is dat dit nuttig is. 

g. De kandidaat stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit 

een voorstel, door ons in volle vertrouwen gemaakt, dat kan hebben geleid tot een contractuele 

overeenkomst met een werkgever, noch voor contractbreuk, nalatigheid of overtredingen begaan door 

deze werkgever. 

h. De kandidaat dient zich te houden aan alle wettelijke regels en voorschriften die op hem van 

toepassing zijn. 

i.De kandidaat moet te allen tijde te goeder trouw jegens ons handelen. Inbreuk hierop kan leiden tot de 

definitieve stopzetting van onze diensten.  

j..De kandidaat stemt ermee in dat wij hem/haar telefonisch en / of per e-mail contacteren teneinde alle 

nodige informatie te ontvangen om ervoor te zorgen dat hij/zij ten volle kan genieten van onze 

diensten. De kandidaat kan per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen om te vragen eventuele 

communicatie van ons te stoppen. 

j. De kandidaat gaat ermee akkoord dat we eenzijdig en zonder aansprakelijkheid dit contract 

onmiddellijk kunnen beëindigen als we reden hebben om te geloven dat de informatie die hij/zij ons 

heeft verstrekt onjuist was. 

k. De kandidaat stemt ermee in dat we te goeder trouw handelen, maar dat we niet garanderen dat we 

een geschikte vacature kunnen vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Algemene voorwaarden: werkgevers 

 

Tussen "Equine Management SAS", hierna te noemen 'wij/ ons / onze / onze' 

en de klant, op zoek naar werknemers in de paardensportwereld, hieronder '' de klant '' genoemd 

werd het volgende is overeengekomen: 

1. Onze algemene verplichtingen 

a. We gaan ermee akkoord actief een geschikte kandidaat te zoeken in overeenstemming met de 

informatie die u hebt verstrekt. 

b. we doen al het mogelijke om u het aantal vooraf afgesproken kandidaten voor te stellen binnen een 

eerder afgesproken termijn maar garanderen het resultaat niet. 

c. We bewaren uw gegevens in onze database voor de toepassing van dit contract en onze wettelijke 

verplichtingen, maar u kunt toestemming te allen tijde intrekken door schriftelijke kennisgeving of per e-

mail en we zullen deze informatie niet vrijgeven tenzij dit wettelijk vereist is.  

 

2. De klant erkent en aanvaardt het volgende: 

 

l. Inschrijven via de website www.equinemanagement.eu is gratis. 

m. Registratie via de site www.equinemanagement.eu houdt in dat de klant onze algemene 

voorwaarden heeft gelezen en deze ook aanvaardt. 

n. de klant kan op elk moment vragen om onze dienstverlening stop te zetten en dit op eenvoudig 

verzoek, per brief of email 

o. De klant beweert dat de informatie die schriftelijk, per e-mail, op internet of mondeling werd 

verstrekt juist, volledig en correct is en dat hij ermee instemt ons onmiddellijk op de hoogte te stellen 

van relevante wijzigingen. 

p. Klant accepteert dat Equine Management hem/haar bijstaat in de loononderhandelingen. 

q. De klant gaat ermee akkoord dat: indien hij een kandidaat wenst in te huren, het aan de klant is om 

na te gaan of deze kandidaat geschikt is voor de beoogde taak en dat de klant tevreden is met de 

informatie die we hebben verstrekt. De klant zal indien hij/zij dit wenst deze informatie verifiëren of de 

door de kandidaat opgegeven referenties natrekken indien de klant dit wenselijk acht.   



r. De klant stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit een 

voorstel, door ons in volle vertrouwen gemaakt, dat kan hebben geleid tot een contractuele 

overeenkomst met een kandidaat, noch voor contractbreuk, nalatigheid of overtredingen begaan door 

deze werknemer. 

s. De klant zorgt ervoor dat de kandidaat de vereiste vergunning of autoriteit heeft om voor hem te 

werken 

t. De klant moet vanaf het begin van de indiensttreding de functievereisten aan de kandidaat uitleggen 

voor zoverre dit nog niet is gebeurd 

u. De klant is de directe werkgever van de kandidaat, hij is verantwoordelijk voor de gezondheid en 

veiligheid van de kandidaat en hij zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op elk moment aangepast 

zijn aan de kandidaat en aan de vooraf overeengekomen loonvoorwaarden.   

v. De klant moet te allen tijde te goeder trouw jegens ons handelen. Inbreuk hierop kan leiden tot de 

definitieve stopzetting van onze diensten  

w. De klant gaat ermee akkoord dat we telefonisch en / of e-mail contact opnemen teneinde alle nodige 

informatie te ontvangen teneinde ten volle te kunnen profiteren van onze diensten en te helpen een 

kandidaat te vinden voor de functie die moet worden ingevuld. De klant kan telefonisch, per e-mail of 

schriftelijk contact met ons opnemen om te vragen elke communicatie van onzentwege te stoppen. 

X. De klant gaat ermee akkoord dat we eenzijdig en zonder aansprakelijkheid dit contract onmiddellijk 

kunnen beëindigen als we reden hebben om te geloven dat de informatie die hij/zij ons heeft verstrekt 

onjuist was 

y. De klant gaat ermee akkoord dat we te goeder trouw handelen, maar dat we niet garanderen dat we 

een geschikte kandidaat kunnen vinden 

 

 

 

Algemene voorwaarden: verantwoordelijkheid en vergoeding Equine management SAS 

 

1 Verantwoordelijkheid 

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat Equine Management uitsluitend optreedt als bemiddelaar tussen de 

kandidaat en de klant en dat een eventuele arbeidsovereenkomst, alle rechten en plichten die 

voortvloeien uit dit contract alleen tussen de kandidaat en de klant gelden. 

Het is ook bepaald dat wij niet verantwoordelijk zijn voor materiële, lichamelijke, mentale of andere 

schade die is veroorzaakt als gevolg van onze missie als tussenpersoon. 



 

2. Bezoldiging 

De prijs van Equine Management Services bedraagt 

Voor eenmalige prestaties :  15% van het nettobedrag van de vergoeding, ontvangen voor de volledige 

duur van de diensten van de kandidaat waarvan 10% wordt betaald door de werkgever en 5% door de 

werknemer 

Voor contracten van onbepaalde duur : contacteer ons. 

Dit bedrag is verschuldigd bij de aanvang  van de prestatie. 

 

3. De algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. 

4. De bevoegde rechtbanken in geval van betwisting zijn : 

Arrondissementsrechtbank van Parijs 8e (voor geschillen <10.000 €) 

Stadhuis 3 Lissabon Street 

75008 PARIJS 

Tel: 0145221022 Fax: 0144700437 

 

Gerecht van eerste aanleg in Parijs (voor geschillen> 10.000 €) 

4 Boulevard du Palais 

75055 PARIS CEDEX 01 

Tel: 0144325151 Fax 

 


