Tarieven en Condities ArchiNed
Vacaturebank 2018

Rates and Conditions of ArchiNed
Jobs Page 2018

Tarieven
Werk Aangeboden, Diensten
Aangeboden en Stageplaats
Aangeboden
ArchiNed leden: gratis
Niet-ArchiNed leden
Architecten-, landschapsarchitecten-,
stedenbouwbureaus : € 85,- (excl. BTW)
Overige: € 160,- (excl. BTW)
Uitgesloten: uitzend- en
detacheringsbureaus.
Een niet-lid kan een vacature gratis
plaatsen als hij binnen drie werkdagen na
plaatsing alsnog lid wordt.
Stageplaats Gevraagd: gratis

Rates
Jobs offered, Services offered and
Internships offered
ArchiNed members: free
Non-members
Architecture, landscape architecture,
urban design offices: € 85,- (ex. VAT)
Other: € 160,- (ex. VAT)
Excluded: staffing agencies.
Non-members can place a job advert free
of charge if they become members within
three working days of the posting.
Looking for internship: free

Condities
Gebruikers van de ArchiNed Vacaturebank
publiceren een vacature naar eigen inzicht
en ordentelijkheid. ArchiNed is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
vacatures of de correctheid van de
gegevens.
Na plaatsing van een vacature ontvangt u
een e-mail dit dient als orderbevestiging.
Facturatie (indien van toepassing)
geschiedt naar aanleiding van plaatsing en
de genoemde orderbevestiging.
Een vacature is 30 dagen in de
vacaturebank zichtbaar en wordt daarna
verwijderd.
Door plaatsing van een vacature in één van
de categorieën van de ArchiNed
Vacaturebank verklaart u zich akkoord met
deze condities.

Conditions
Users of the ArchiNed Jobs Page publish
job adverts at their own discretion.
ArchiNed is not responsible for the
contents of job adverts or the accuracy of
the information.
After posting a job advert, you will
receive confirmation of the order by
email. Billing (if applicable) is based on
the posting and the stated order
confirmation.
Job adverts appear on the Jobs Page for
30 days and are then removed. By posting
a job advert in one of the categories of the
ArchiNed Jobs Page, you agree to these
conditions.
Stichting ArchiNed, januari / January
2018
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