HART VOOR DE BAAN
IS HART VOOR DE ZAAK
www.hartvoordebaan.nl

VOORWAARDEN
PRIJZEN

www.hartvoordebaan.nl

HART VOOR DE BAAN
lOSSE PRIJZEN
Heb jij niet meer dan 2 vacatures per jaar dan is het het beste om de 'per plaatsing' prijs
te nemen. Wij willen alles zo simpel mogelijk houden, dus ook de prijzen. 3 standaard
prijspakketten voor plaatsing of herplaatsing:

PRIJSPAKKETTEN
Basis
Plaatsing 30 dagen of t/m
sluitingsdatum vacature
daarna automatische
verwijdering
1x gedeeld via 2wekelijkse mailinglijst Hart
voor de Baan
1x gedeeld op social
media Hart voor de Baan

€49
ex BTW

Belicht
Basis + ...
2x gedeeld via 2wekelijkse mailinglijst
Getoond boven aan de
zoekresultaten
Gerouleerd op de
homepage onder ‘Banen
in de Spotlight’

€69
ex BTW

Uitgelicht
Belicht + ...
Gerichte
Facebook/Instagram
advertentie specifiek voor
jouw vacature

€89
ex BTW

PRIJSPAKKETTEN
Weet je al dat je meer dan 2 vacatures hebt het komende jaar? Kies dan een van de
prijspakketten en betaal in 1 keer voor een aantal vacatures met fikse korting! De
prijspakketten zijn beschikbaar voor 3 - 5 vacatures of voor meer dan 5 vacatures, dus
een ongelimiteerd aantal! Zie de onderdelen van de verschillende type
plaatsingen hierboven.
Lees hieronder verder over de prijspakketten...

www.hartvoordebaan.nl

hoe werkt het
Je kiest een pakket en betaalt hiervoor. Vervolgens krijg je een kortingscode specifiek
voor jou. Deze code geeft jou de mogelijkheid om max. 5 vacatures te plaatsen of een
ongelimiteerd aantal, dit ligt aan het gekozen prijspakket. Deze kortingscode moet je
vervolgens invullen bij de betalingspagina als je je baan hebt geplaatst, deze zorgt
ervoor dat de totaalprijs €0 zal zijn.
Belangrijk:
Een Prijspakket is 365 dagen geldig (dus als je een pakket in juli 2019 koopt blijft deze
geldig t/m juli 2020)
Deze kortingscode is alleen geldig voor het bedrijf waar het prijspakket naar
gefactureerd is en mag dus niet gedeeld worden met een andere partij
Stel je hebt gekozen voor een 'Basis' pakket maar je wil voor een bepaalde vacature
nog een optie bijkopen zoals een 'uitlichting', stuur een mailtje!
Indien je een pakket 3 - 5 vacatures kiest. Valt een 'herplaatsing' van een vacature
onder het gebruiken van een vacature plaatsing en wordt deze dus afgetrokken van
je totaal aantal nog te plaatsen vacatures
Indien je kiest voor prijspakket 'Uitgelicht: >5 vacatures' wordt er een maximum
gesteld aan het herplaatsen van dezelfde vacature van 2 aangesloten maanden.
Vervolgens moet er een maand tussenzitten voordat dezelfde vacature weer
geplaatst mag worden
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Basis

Belicht

Uitgelicht

3 - 5 vacatures:

3 - 5 vacatures

3 - 5 vacatures

€139

€199

> 5 vacatures

> 5 vacatures

€239

€339

ex BTW

ex BTW

ex BTW

ex BTW

€259
ex BTW

> 5 vacatures

€439
ex BTW

