ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKGEVERS
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Werkgever die gebruik gemaakt
van de advertentiemogelijkheden (danwel de advertentietool opent ofwel op andere wijze
blijk geeft van diens acceptatie) op de Melon Melon Software B.V. platformen Zoekbijbaan.nl,
Stagemotor.nl en Startersbanen.nl

1. ONZE ADVERTENTIETOOL
Via de advertentietool kunnen werkgevers hun vacatures handmatig publiceren of via een
XML-feed aanbieden. Aan een vacaturepublicatie zijn of standaard kosten verbonden
(ongeacht het aantal sollicitaties) of u betaalt een vast bedrag per sollicitatie. Het pricingmodel van Melon Softare B.V. kan op elk moment gewijzigd worden; uiteraard zult u hier te
allen tijde uiteraard tijdig worden geïnformeerd.
Met betrekking tot vacatures die via de Melon advertentietool worden aangeboden gaat u
ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de advertentie- of vacature-inhoud.
U beschermt uw wachtwoorden en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw eigen
gebruik van uw accounts. Vacatures kunnen worden geplaatst op alle platformen van Melon
Software B.V. Melon Software B.V. biedt geen garantie voor de resultaten (sollicitaties) op
vacatures.
Door het plaatsen van een vacature op de Melon platformen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot middels een XML-feed, stemt u ermee in dat Melon Software B.V. een vacature
mag indelen en hosten (maar niet de inhoud ervan mag veranderen) op een Melon-pagina of
via zijn netwerk zoals Melon Software B.V. geschikt acht.

2. Premium optie
Met onze premium optie geven wij meer aandacht aan uw vacature. Zo wordt de vacature
met prioriteit meegenomen in onze onlinemarketing en komt de vacature oa bovenaan de
zoekopdrachten te staan. Door voor deze optie te kiezen, gaat u akkoord met het betalen
van een ander tarief voor extra zichtbaarheid. Melon Software B.V. biedt geen garantie voor
de resultaten (sollicitaties) op een premium vacature. De resultaten zijn afhankelijk van
verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot vraag en aanbod, het moment van
het jaar, de arbeidsvoorwaarden in de vacature, de vacaturetekst etc.

3. Mailings
Via onze mailingtool kunnen wij uw vacature gericht mailen naar een juiste match. Wij
matchen oa op gewenste werksector, opgegeven competenties en opleidingsniveau. Wij
selecteren nimmer op criteria als leeftijd, gender, etc.

4. Regels voor het gebruik van onze websites
U gebruikt onze platformen waarvoor ze zijn; het vinden van de geschikte kandidaat voor uw
vacature. Bij wijze van voorbeeld mogen werkgevers het volgende niet doen:
a) het imiteren van of zich voordoen als een ander persoon, het imiteren van zijn

of haar e-mailadres;
b) berichten naar gebruikers sturen die hebben aangegeven dat er geen contact

(meer) met hen opgenomen dient te worden;

c) Sturen, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, kwetsende,

beledigende, frauduleuze, schendende, obscene of anderszins verwerpelijke
inhoud, of een aanbod om dit te doen. Melon Software B.V. kan de verzending
van dergelijke materialen blokkeren.
d) Virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden,
hoaxen of andere schadelijke code of items van een destructief of misleidend
karakter opzettelijk verspreiden.
e) Zich voordoen als een ander persoon (door middel van een e-mailadres of
anderszins) of op andere wijze uzelf of de bron van een e-mail anders
voordoen.
f) Meerdere gebruikersaccounts maken in verband met een schending van de
Overeenkomst of gebruikersaccounts maken op automatische wijze of onder
valse of frauduleuze voorwendselen.
g) Meerdere MELON-accounts maken zonder toestemming.

5. Betalingstermijnen
Melon Software B.V. zal de opdrachtgever per maand factureren. Melon Software B.V.
hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Vragen of klachten
Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de Website, mailt u dan naar
klantenservice@melon.works.

