
 
    

 

 

ACTIEVOORWAARDEN  

 

De kleine lettertjes 

Wij willen duidelijk zijn en misverstanden voorkomen, daarom hanteren wij een aantal 

actievoorwaarden. Lees deze goed door voordat jij het aanmeldformulier invult.  Zo weet je goed wat je 

kunt verwachten en of je voor deze actie in aanmerking komt.  

Door deel te nemen aan de OMS bonusactie verklaar jij als aanbrenger van een nieuwe operator 

(hierna kandidaat) te hebben kennis genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden. Deze 

actievoorwaarden gelden alleen voor kandidaten die via www.oms.nl/ikwordoperator of 

www.oms.nl/introductieoperator worden aangedragen.  

De ingangsdatum van deze actie is 1 januari 2022. 

 

Voorwaarden voor het aanbrengen van een nieuwe operator 

• De aanbrengpremie voor het aanbrengen van een kandidaat bedraagt een Apollo Nebula Smart 

mini beamer speaker t.w.v. €300,- of een waardebon van €300,- naar keuze. (hierna: 

aanbrengpremie) Dit ontvang jij niet alleen, maar ook de kandidaat die je bij OMS hebt 

aangebracht. 

• De aanbrengpremie ontvang je alleen wanneer de nieuwe kandidaat daadwerkelijk aan de slag 

gaat bij één van onze opdrachtgevers en hij of zij via OMS 400 uur gewerkt heeft. 

• Het introduceren van een nieuwe ZZP-er is uitgesloten van deze actie.  

• Om belangenverstrengeling te voorkomen ontvangen alle betrokkenen in het sollicitatieproces 

(vacaturehouder en zijn/haar leidinggevende) geen aanbrengpremie. Dit geld ook voor alle 

medewerkers binnen de Laurensgroep.  

• De aangebrachte kandidaten moeten toestemming hebben gegeven dat hun persoonlijke 

gegevens worden opgenomen in onze database.  

• Wanneer een nieuwe kandidaat meerdere keren is aangemeld, dan kan alleen de eerste 

aanbrenger en kandidaat voor de aanbrengpremie in aanmerking komen. 

• Kandidaten waarvoor geldt dat het CV in de afgelopen 3 maanden bij OMS in de database is 

gekomen en waar wij om welke , worden als reeds aangemelde kandidaten beschouwd en geen 

aanbrengpremie toegekend.  

 

Voorwaarden voor eigen deelname aan deze actie 

Door deel te nemen aan de OMS bonusactie verklaar jij  te hebben kennis genomen van en in te 

stemmen met deze actievoorwaarden. 

http://www.oms.nl/ikwordoperator


 
    

 

 

 

ACTIEVOORWAARDEN  

 

Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor deze actie via www.oms.nl/bonus maakt je kans op een 

Apollo Nebula Smart mini beamer speaker t.w.v. €300,- of een waardebon van €300,- naar keuze. 

(hierna: premie) 

 

• Deze premie ontvang je alleen wanneer je via OMS 400 uur werkzaam bent geweest bij één van 

onze opdrachtgevers.  

• Wil je voor ons aan de slag gaat als ZZP-er dan kun je niet deelnemen aan deze bonusactie. 

• Ben je op dit moment werkzaam bij OMS? Dan is het niet mogelijk om alleen jezelf als nieuwe 

kandidaat aan te melden en kun je geen aanspraak maken op deze premie. Door een vriend of 

vriendin aan te melden als nieuwe kandidaat kun je hier wel aanspraak op maken.  

• Door je deelname ga je ermee akkoord dat wij je persoonlijke gegevens opnemen in onze 

database. 


