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Algemene voorwaarden StageMax 

 

 
● StageMax bemiddelt voor u kandidaat-stagiairs, kandidaat-afstudeerders, kandidaat bijbaan 

studenten of kandidaat- starters. 
● De bemiddeling geschiedt op basis van no-cure-no-pay. 
● De bemiddelingsfee per stagiair / afstudeerder / bijbaan student bedraagt € 2.495,00 exclusief 

21% BTW.  
● Na de stageperiode bent u vrij om de kandidaat een bijbaan aan te bieden of in dienst te 

nemen zonder bijkomende kosten.  
● De bemiddelingsfee per starter bedraagt € 5.990,00 exclusief 21% BTW.  
● De bemiddelingsfee is verschuldigd en opeisbaar zodra tussen de opdrachtgever en een 

voorgedragen kandidaat een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen 
dat de kandidaat mag starten.  

● Wanneer de kandidaat onverhoopt niet kan starten, wordt aan StageMax gedurende twee 
weken de mogelijkheid gegeven om alsnog invulling te geven aan de opdracht. Mocht dit niet 
lukken dan zal StageMax de gestuurde factuur voor de bemiddelingsfee crediteren.  

● Mocht u een kandidaat die StageMax heeft voorgesteld afwijzen en deze binnen 12 maanden 
alsnog aannemen, dan bent u StageMax alsnog de volledige bemiddelingsfee verschuldigd.  

● Wanneer de opdrachtgever onverhoopt de kandidaat niet kan laten starten, is de 
bemiddelingsfee onverminderd verschuldigd en opeisbaar, en ontslaat dit de opdrachtgever 
niet van de ontstane betalingsplicht.  

● De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.  
● De aansprakelijkheid van StageMax jegens opdrachtgevers en derden voor schade, 

voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, 
is behoudens opzet of grove schuld uitgesloten.  

● Op de bemiddelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
● Bemiddeling door StageMax geschiedt uitsluitend onder de hierboven geformuleerde 

algemene voorwaarden (gedeponeerd bij de KvK onder nummer 58786953). Met aanvaarding 
van de feitelijke uitvoering door StageMax aanvaardt u tevens de toepasselijkheid van deze 
algemene voorwaarden.  

● In deze algemene voorwaarden wordt onder StageMax verstaan de besloten vennootschap 
StageMax B.V. in Nijmegen, geregistreerd onder KvK 58786953. 

http://www.stagemax.nl/

