REGELS & VOORWAARDEN

REGELS & VOORWAARDEN
Het Viavia-programma loopt van lanceerdatum tot en met 31 december 2022.

Voor het aandragen van tijdelijke collega’s via het uitzendbureau ontvang je
geen Viscoins.

De cadeaus ter inspiratie kun je tot en met 31 december 2022 aanvragen.
Aan het Viavia-programma kan iedereen meedoen.
Kandidaten die al in procedure zijn bij HR kunnen niet nogmaals worden
aangedragen via het Viavia-programma. Worden kandidaten die bekend zijn bij
HR aangedragen, maar niet (meer) in procedure zitten dan kunnen zij wederom
worden aangedragen via het Viavia-programma.

Voor het aandragen van stagiaires ontvang je geen Viscoins. Wordt de door jou
aangedragen stagiair op een later moment vaste collega, dan ontvang jij alsnog
de Viscoins.
Een kandidaat draag je aan via de website: www.visser-visser.nl/viavia.
Je kunt zo vaak deelnemen als je wilt.

Als dezelfde kandidaat door meerdere collega’s wordt aangedragen, krijgt alleen
de collega die de kandidaat als eerste heeft aangedragen Viscoins.

Een kandidaat (uniek persoon) mag jij één keer aandragen. Dit betekent dat jij
dezelfde persoon niet vaker mag aangedragen als kandidaat.

Recht op kandidatuur vervalt na 12 maanden.

Cadeaus, zoals een dagje weg of weekend London, kun je alleen verzilveren in
eigen tijd. Hiervoor dien je dus een vakantiedag op te nemen, als je deze op een
werkdag plant.

HR en de vacaturehouder bepalen of een kandidaat passend is voor Visser &
Visser en HR kent daarbij een Viscoin toe.
HR heeft te allen tijde het recht om te bepalen wie Viscoins krijgt van de
aangedragen kandidaat.

Ga je uit dienst bij Visser & Visser? Zoek je cadeau dan voor de datum van jouw
laatste werkdag uit en mail dit naar viavia@visser-visser.nl.
Viscoins zijn overdraagbaar vanaf 15 Viscoins.

Voor het aandragen van vaste collega’s (met een loonstrook van Visser & Visser)
ontvang je Viscoins.
Voor het aandragen van interimmers (die direct factureren aan Visser & Visser)
ontvang je Viscoins.

Heb je verder nog vragen of opmerkingen, bekijk dan de veel gestelde vragen of
stuur een e-mail naar viavia@visser-visser.nl.

