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Deze actie loopt vanaf april 2018.
De actie eindigt ten aanzien van een vacature op het moment dat door Corten De Geer
Advocaten (verder CDGA) met een middels de actie gevonden kandidaat voor die vacature
een overeenkomst wordt gesloten.
Degene die de kandidaat als eerste effectief op de vacature attent heeft gemaakt ontvangt
een beloning van €2.500,-. Deze persoon wordt hierna persoon A genoemd.
Degene die de persoon A als eerste effectief op de vacature attent heeft gemaakt een
beloning van €1.250,-. Deze persoon wordt hierna persoon B genoemd.
Degene die de persoon B als eerste effectief op de vacature attent heeft gemaakt een
beloning van €625,-. Deze persoon wordt hierna persoon C genoemd.
De kandidaat waarmee een overeenkomst wordt heeft gesloten bepaalt wie persoon A is.
De aldus gevonden persoon A bepaalt wie persoon B is.
De aldus gevonden persoon B bepaalt wie persoon C is.
De wijze van effectief attent maken op de vacature is voor het voorgaande niet relevant.
CDGA neemt binnen een redelijke tijd nadat met de kandidaat een overeenkomst is gesloten
contact op met de Personen A, B en C.
Indien Personen A, B en/of C van de wervingsactie de beloning gebruikt om het menselijk
gebruik van de wereld duurzamer te maken, dan verdubbelt CDGA de betreffende beloning.
Personen A, B en/of C kan daartoe een passend doel aanwijzen waaraan de gehele beloning
(inclusief de verdubbeling) wordt overgemaakt.
Indien persoon A, B en/of C ervoor kiest zijn eigen omgeving verduurzaamt, dan vergoed
CDGA dit op basis van een ontvangen factuur of aanvaarde offerte.
CDGA bepaalt na overleg met de kandidaat en de betreffende Persoon A, B of C of het
gekozen doel bijdraagt aan de verduurzaming van de wereld.

