
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definities 

• DNA, De Nieuwe Arbeid, eigenaar en organisator van de Dag van de Mobiliteit; 

• DvdM, Dag van de Mobiliteit; 

• de website betreft www.dagvandemobiliteit.nl 
 
 

2. Algemeen 

De algemene voorwaarden van zijn toepassing op alle werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten voor opdrachtgevers van DNA, respectievelijk hun rechtsopvolgers,  
wat betreft de DvdM.  
 
 

3. Faciliteiten DNA 

• DNA coordineert de DvdM; 

• DNA zet de web-applicatie in om het administratieve proces zo soepel mogelijk te 

• laten verlopen; 

• de helpdesk van DNA ondersteunt bij gebruik van de website, geeft advies over de 

inzet van de DvdM en beantwoordt vragen over de DvdM; 

• DNA draagt zorg voor promotiemateriaal; 

• DNA stelt materiaal t.b.v. de invulling van de dag beschikbaar via de website; 

• DNA organiseert via de DNA Academie online informatiebijeenkomsten om iedereen 

goed te informeren en elkaar te inspireren om deel te nemen aan de DvdM 
 

 
4. Voorwaarden van deelnemende organisaties  

• per deelnemende organisatie dient er één contactpersoon aangewezen te zijn die de 
communicatie met DNA onderhoudt; 

• wij streven ernaar het aantal deelnemers gelijk te laten zijn aan het aantal 

werkplekken dat uw organisatie aanbiedt. Mocht dat niet mogelijk zijn, kunt u ook 
enkel deelnemers of werkplekken beschikbaar stellen; 

• tot 21 september 15:00 uur (het moment dat de matching sluit) kunnen de 
werkplekken worden opgevoerd. 

 
 

5. Verantwoordelijkheden van deelnemende organisaties 

• de organisatie draagt zorg voor een goede ontvangst, begeleiding en een programma 
voor de deelnemer; 

• de organisatie is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de medewerkers die 
deelnemen aan de DvdM. 

 
 

6. Tarieven voor deelnemende organisaties 

• voor de organisaties die lid zijn van DNA is deelname aan de DvdM gratis; 

• voor niet leden bedragen de kosten € 500,- exclusief BTW per organisatie. Dit zijn 

kosten voor de administratie, het gebruik van het systeem en het maken van de 

matches. 

 

http://www.dagvandemobiliteit.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tarieven voor deelnemers 

• voor medewerkers is deelname gratis; 

• deelname is gratis voor werkzoekenden die in contact zijn getreden met DNA en 

vervolgens deelnemen aan de DvdM. 

 

 

8. Betalingsvoorwaarden 

• na aanmelding van de organisatie wordt een bevestiging voor deelname gestuurd; 

• de kosten worden in één keer in rekening gebracht. De betaling dient te geschieden 

binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. 

 

 

9. Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


