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• Deze actie geldt vanaf 24 juni 2021 tot 30 september 2021. 

• De sollicitatie moet betrekking hebben op de interne vacatures bij Breinstein die vallen onder de 
“werken bij” pagina (stage vacatures niet meegerekend).  

• De aangedragen kandidaat solliciteert via de website op de juiste vacature met CV en motivatiebrief, 
waarin jouw naam genoemd wordt in de motivatiebrief. Staat deze niet vermeld, dan maak je helaas 
geen kans op het geldbedrag.  

• Het geldbedrag kan jij vaker verdienen, want je mag bij ons zoveel kandidaten aandragen als je wil. 
Dat is makkelijk verdiend toch?

• 250 euro wordt overgemaakt in de week dat jouw aangedragen kandidaat bij ons start. De overige 
500 euro wordt overgemaakt in de eerste week na het behalen van de proeftijd. 

• Het geldbedrag wordt uitgekeerd en jij als ontvanger bent zelf verantwoordelijk om de bonus op te 
geven bij de belastingdienst (ben je een medewerker van Breinstein dan wordt de belastingafdracht 
automatisch via ons geregeld). Breinstein geeft het uitgekeerde bedrag daarnaast ook door aan de 
Belastingdienst, conform de geldende regels.

• Jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de belastingaangifte en de uitbetaling van het 
geldbedrag bij een geschikte kandidaat. Vanzelfsprekend leven wij de AVG volledig na en worden de 
gegevens direct verwijderd wanneer er sprake is van een ongeschikte kandidaat. Bij een geschikte kan-
didaat, en daarmee de toekenning van het geldbedrag, worden de gegevens verwijderd na afloop van 
de wettelijk verplichte (fiscale) bewaartermijn.

• Breinstein is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, of de actie zonder 
opgaaf van reden stop te zetten.

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Brein-
stein. 

• Breinstein is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelna-
me of fraude. 
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