
ALGEMENE VOORWAARDEN 
REFERRAL ACTIE
WAT MOET JE DOEN?
-  Breinstein is te allen tijde op zoek naar ondernemende, gemotiveerde nieuwe collega’s.  

Dit voor zowel onze kantoren in Alkmaar, Utrecht en Rotterdam als binnen de traineeships 
Informatiemanagement, Cyber Security, Data Analytics en Duurzaamheid & Innovatie. 

-  De openstaande vacatures voor onze kantoren in Alkmaar, Utrecht en Rotterdam 
(stagevacatures niet meegerekend) zijn vindbaar onder het menu ‘Breinstein’ en ‘Interne 
vacatures’ op de website. De vacatures voor onze collega’s binnen de traineeships 
Informatiemanagement, Cyber Security, Data Analytics en Duurzaamheid & Innovatie zijn 
vindbaar op de homepagina van de website.

-  Ken jij een topper die een match zou kunnen zijn met één van onze vacatures? Top! Breng 
hem/ haar op de hoogte. Heeft jouw topper interesse? Dan draag jij hem/haar aan via het 
aanmeldformulier op de website. Let op dat je dit doet voordat de sollicitatieprocedure is 
gestart.

-  Recruitment neemt contact op met jouw aangedragen kandidaat.
-  Wordt jouw kandidaat aangenomen en is hij/zij door de proeftijd heen? Dan krijg jij het 

geldbedrag van 2000 euro bruto met jouw eerstvolgende salarisuitbetaling.
-  Lees voor de kleine lettertjes de algemene voorwaarden hieronder.

DE KLEINE LETTERTJES
-  Je kunt zoveel kandidaten aandragen als je wilt. De referral bonus kan jij dan ook meerdere 

keren verdienen.
-  De referral actie geldt voor de interne vacatures op onze kantoren in Alkmaar, Utrecht en 

Rotterdam en op de vacatures van onze traineeships Informatiemanagement, Cyber Security, 
Data Analytics en Duurzaamheid & Innovatie. 

-  De stagevacatures zijn van deze actie uitgesloten. 
-  Draag jouw kandidaat zelf aan via het aanmeldformulier vóórdat de sollicitatieprocedure is 

gestart.
-  De referral bonus van 2000 euro bruto wordt overgemaakt nadat jouw aangedragen kandidaat 

door zijn/haar proeftijd heen is en er aan alle voorwaarden is voldaan.
-  Breinstein zal melding maken van de betaling aan de belastingdienst. Hierdoor wordt de 

betaling opgenomen in de voor ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de ontvanger.
-  De persoonsgegevens van jouw aangeleverde kandidaat worden enkel gebruikt voor de 

uitbetaling van het geldbedrag. Vanzelfsprekend leven wij de AVG volledig na en worden de 
gegevens direct verwijderd wanneer er sprake is van een ongeschikte kandidaat. Bij een 
geschikte kandidaat, 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.

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


