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INLEIDING
Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die 
bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van 
goederen of het aannemen van werk) leidt tot de nood-
zaak om een aantal zaken op een passende manier te 
regelen. Aangezien deze regelingen in principe bij alle 
uitzendingen hetzelfde zijn, maken veel uitzendonder-
nemingen hiervoor gebruik van Algemene Voorwaar-
den voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten 
van de ABU.

DUUR VAN DE OPDRACHT
De uitzendonderneming stemt de duur van de opdracht 
zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Er zijn twee 
mogelijkheden:
•  een opdracht voor een vaste periode (’voor bepaalde 

tijd’): daarbij kan niet van de overeengekomen periode 
worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk wordt afgespro-
ken dat dat wel kan; dan geldt een opzegtermijn;

•  een opdracht voor een flexibele periode (’voor 
onbepaalde tijd’): daarbij geldt dat altijd kan worden 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, 
tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten.

De uitzendonderneming behoudt zich het recht voor 
om de uitzendkracht te vervangen of om de opdracht 
te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bij-
voorbeeld als de uitzendovereenkomst met de uitzend-
kracht eindigt of als de opdrachtgever de nota’s niet op 
tijd betaalt.

AANSPRAKELIJKHEID
De uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) 
verplichtingen die voortvloeien uit de formele werk-
geversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Denk 
bijvoorbeeld aan informatie over de bij de opdracht-
gever toepasselijke beloning (inlenersbeloning), func-
tie-inschaling, arbeidsduur, de beëindiging van de uit-
zending ’op verzoek van de opdrachtgever’ en regels 
omtrent arbeidstijden. De uitzendonderneming moet er 
op kunnen rekenen dat de opdrachtgever waar nodig 
zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken 
als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan 
houdt. De leiding en het toezicht over het werk van de 
uitzendkracht en de werkomstandigheden liggen bij 
de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier 
geen invloed op. Dit brengt met zich mee, dat de op-
drachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor 
de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en 
goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Vol-
gens de Arbowet wordt de opdrachtgever aangemerkt 
als ’werkgever’. De opdrachtgever is in het verlengde 
van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als 
zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonder-
neming daarvoor.

BETALINGEN
De uitzendonderneming betaalt, na ontvangst van de 
(digitale) urenstaten, het loon aan de uitzendkrachten. 
Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opge-
maakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de 
hand te houden, kent de uitzendonderneming een be-
talingstermijn van 14 dagen. Bij te late betaling is de 
opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten 
van inning.

RECHTSTREEKSE  
ARBEIDSVERHOUDING
Het voortdurend werven en inzetbaar houden van uit-
zendkrachten brengt hoge kosten met zich mee. Indien 
een opdrachtgever daarom een rechtstreekse arbeids-
verhouding met de aan hem voorgestelde of al bij hem 
werkzame uitzendkracht wil aangaan, kort nadat deze 
zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever is gestart, is 
de opdrachtgever daarom in dat geval een vergoeding 
verschuldigd aan de uitzendonderneming.

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking 
stellen van uitzendkrachten en het gebruik van 
website(s) en database(s).

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 

op alle voorstellen, aanbiedingen, opdrachten en 
overige overeenkomsten van FC Utrecht Werkt, 
handelsnaam van Bureau Techniek B.V. voor zover 
één en ander betrekking heeft op het ter beschikking 
stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers. 

2. Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaar-
den van de opdrachtgever zijn niet van toepassing 
en worden door de uitzendonderneming uitdrukke-
lijk van de hand gewezen.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende af-
spraken zijn slechts van toepassing indien schrif-
telijk overeengekomen met de directie van Bureau 
Techniek B.V.

ARTIKEL 2: DEFINITIES
1. Uitzendonderneming: Bureau Techniek B.V., in-

geschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 65355911, mede handelend onder de 
naam FC Utrecht Werkt, die op basis van een over-
eenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan 
opdrachtgevers.

2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een 
uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 
BW is aangegaan met de uitzendonderneming, 
teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder 
leiding en toezicht van die derde.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtsper-
soon die een uitzendkracht werkzaamheden onder 
diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht, 
als bedoeld in lid 4 van dit artikel, laat uitvoeren.

4. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtge-
ver en de uitzendonderneming op grond waarvan een 
enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit arti-
kel, door de uitzendonderneming aan de opdrachtge-
ver ter beschikking wordt gesteld om onder diens lei-
ding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks 
tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een 
uitzendkracht in het kader van een opdracht.

6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de ar-
beidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming 
en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudende 
dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege ein-
digt doordat de terbeschikkingstelling van de uit-
zendkracht door de uitzendonderneming aan de 
opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever 
ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
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7. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uit-
zendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond 
voor Uitzendondernemingen (ABU) en betrokken 
werknemersorganisaties anderzijds.

8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever 
aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, 
exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. 
Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders ver-
meld.

9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gede-
finieerd in de cao.

10. Week: de kalenderweek die begint op maandag om 
00.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.

ARTIKEL 3: DE OPDRACHT EN DE  
TERBESCHIKKINGSTELLING
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of on-

bepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die 

wordt aangegaan: 
 • of voor een vaste periode;
 • of voor een bepaalde periode;
 •  of voor een bepaalde periode die een vaste 

periode niet overschrijdt.
 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechts-

wege door het verstrijken van de overeengekomen 
tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief be-
paalbare gebeurtenis zich voordoet.

3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd 
dient schriftelijk te geschieden met inachtneming 
van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor be-
paalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging 
is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een 
opzegtermijn van 30 kalenderdagen. De opzegging 
dient schriftelijk te geschieden.

5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding 
op het tijdstip dat één van de partijen de ontbinding 
van de opdracht inroept omdat de andere partij:

 • in verzuim is;
 • geliquideerd is;
 •  in staat van faillissement is verklaard of  

surseance van betaling heeft aangevraagd. 
 Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één 

van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van 
de opdrachtgever, waarop de ontbinding is geba-
seerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten 
om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt 
niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendon-
derneming voor de schade die de opdrachtgever 
dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding 
zullen de vorderingen van de uitzendonderneming 
onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Het einde van de opdracht betekent het einde van 
de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de op-
dracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek 
van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming 
om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëin-
digen tegen de datum waarop de opdracht rechts-
geldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de 
opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonder-
neming het uitzendbeding geldt, eindigt de terbe-
schikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek 

van de opdrachtgever op het moment dat de uit-
zendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid 
te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor 
zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit ver-
zoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit 
verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendon-
derneming bevestigen.

8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege 
indien en zodra de uitzendonderneming de uitzend-
kracht niet meer ter beschikking kan stellen, door-
dat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendon-
derneming en de uitzendkracht is geëindigd en de 
arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voort-
gezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De 
opdrachtgever informeert de uitzendonderneming 
tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de op-
dracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde 
de uitzendonderneming in staat te stellen haar ver-
plichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn 
juist en volledig na te komen.

9. Opdrachten worden aangegaan voor arbeid in Ne-
derland. Indien opdrachtgever voornemens is de 
uitzendkracht in het buitenland arbeid te laten ver-
richten, zal vooraf schriftelijk toestemming van de 
uitzendonderneming verplicht zijn. In de schriftelijke 
toestemming worden ook eventuele aanvullende 
wettelijke verplichtingen en afspraken vastgelegd, 
een en ander conform het bepaalde in artikel 10 lid 
4 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4: VERVANGING EN 
BESCHIKBAARHEID
1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende 

de looptijd van de opdracht een vervangende uitzend-
kracht aan te bieden. Hiervoor is geen toestemming 
van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal 
medewerking aan vervanging slechts op redelijke 
gronden weigeren én zal een eventuele weigering 
desgevraagd schriftelijk motiveren.

2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar 
tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden 
tot vergoeding van enige schade of kosten aan de 
opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om 
welke reden dan ook een (vervangende) uitzend-
kracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze 
en in de omvang als bij de opdracht of nadien over-
eengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking 
kan stellen.

3. Indien de arbeidskracht wordt vervangen door een 
andere arbeidskracht zal de uurbeloning ten aan-
zien van de vervangende arbeidskracht opnieuw 
worden vastgesteld conform het bepaalde in arti-
kel 9 van deze Algemene Voorwaarden en zal het 
opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden 
aangepast.

ARTIKEL 5: OPSCHORTINGSRECHT
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstel-

ling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeelte-
lijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht 
in de zin van artikel 6:75 BW.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel 
mogelijk indien: 

 •  dit schriftelijk wordt overeengekomen en daar-
bij de looptijd is vastgelegd én
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 •  de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen 
werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te 
werk kan worden gesteld én 

 •  de uitzendonderneming jegens de uitzend-
kracht met succes een beroep kan doen op 
uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op 
grond van de cao.

3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de te-
werkstelling tijdelijk op te schorten, maar de op-
drachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uit-
zendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan 
stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur 
van de opdracht onverkort aan de uitzendonderne-
ming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het 
per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens 
opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijk aantal 
uren en overuren.

ARTIKEL 6: WERKPROCEDURE
1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderne-

ming voor aanvang van de opdracht de voor de 
terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie, 
waaronder een accurate omschrijving van de func-
tie, functie-eisen, toepasselijke (bedrijfstak)CAO, 
inlenersbeloning, functie-inschaling, werktijden, ar-
beidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeids-
omstandigheden en de beoogde looptijd van de op-
dracht.

2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van 
de door de opdrachtgever verstrekte informatie en 
de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaar-
digheden van de voor ter beschikking in aanmer-
king komende uitzendkrachten, welke (kandidaat-)
uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt 
ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever 
is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te 
wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de 
voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.

3. Ieder voorstel door de uitzendorganisatie van een uit-
zendkracht aan een potentiële opdrachtgever wordt 
gedaan zonder exclusiviteit. Het staat de uitzendon-
derneming derhalve te allen tijde vrij de uitzendkrach-
ten bij meerdere opdrachtgevers voor te stellen.

4. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de 
opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding 
van enige schade, indien de contacten tussen de 
opdrachtgever en de uitzendonderneming, vooraf-
gaande aan de mogelijke opdracht, waaronder be-
grepen een concrete aanvraag van de opdrachtge-
ver om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, 
om welke reden dan ook niet of niet binnen de door 
de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de 
daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uit-
zendkracht.

5. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor 
schade ten gevolge van het inzetten van arbeids-
krachten die niet blijken te voldoen aan de door de 
opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdracht-
gever binnen een redelijke termijn na aanvang van 
de terbeschikkingstelling een klacht ter zake bij de 
uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er 
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
de uitzendonderneming bij de selectie.

6. Indien de uitzendonderneming in het kader van de 
vervulling van op grond van de wet of de cao op haar 

rustende verplichtingen informatie van de opdracht-
gever behoeft, zal opdrachtgever op eerste verzoek 
deze informatie kosteloos aan de uitzendonderne-
ming verstrekken.

ARTIKEL 7: ARBEIDSDUUR EN WERK
TIJDEN
1. De arbeidsomvang c.q. arbeidsduur en de werk-

tijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever 
worden vastgelegd in de opdracht(bevestiging), 
dan wel anders overeengekomen. De werktijden, 
de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de 
uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever 
ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders 
is overeengekomen. De opdrachtgever staat er 
voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktij-
den van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke 
vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de 
uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden 
en de overeengekomen arbeidsomvang niet over-
schrijdt.

2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden ge-
regeld conform de wet en de cao.

3. Indien de arbeidskracht specifieke dan wel nood-
zakelijke scholing dan wel werkinstructies behoeft 
voor (de continuering van) zijn werkzaamheden, 
zullen de uren, die de arbeidskracht aan deze 
scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening 
worden gebracht bij de opdrachtgever, tenzij dit 
schriftelijk anders is overeengekomen. De voor 
overige scholing benodigde afwezigheidsperioden 
worden in overleg tussen de opdrachtgever en de 
uitzendonderneming vastgesteld en zo mogelijk bij 
de aanvang van de opdracht overeengekomen. 
De aan de scholing, die noodzakelijk is voor het 
(kunnen) blijven uitvoeren van de werkzaamheden, 
verbonden kosten komen voor rekening van de op-
drachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeen-
gekomen.

4. De opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat 
de afgesproken arbeidsomvang dan wel het aan-
tal uur dat de uitzendkracht per periode werkt niet 
(structureel) wordt overschreden. Indien de uit-
zendkracht structureel meer uren werkt en wordt 
ingezet dan is afgesproken met de opdrachtgever 
in de opdrachtbevestiging en de uitzendkracht een 
beroep doet op het rechtsvermoeden, dan wordt 
de urenomvang in de opdrachtbevestiging even-
eens aangepast gelijk aan het nieuwe aantal uren. 
De opdrachtgever is verplicht het opdrachtgever-
starief aan de uitzendorganisatie te voldoen over 
deze nieuwe arbeidsomvang. 

5. De opdrachtgever zal de uitzendkracht te werk 
stellen voor de volledige arbeidsduur (urengaran-
tie) zoals met de uitzendonderneming overeenge-
komen. Indien de opdrachtgever tijdelijk geen of 
minder werk voor de medewerker heeft, dan wel 
op andere dagen en/of tijdstippen dan de uitzend-
kracht normaliter werkte, of de uitzendkracht niet 
te werk kan stellen, dan blijft de opdrachtgever 
voor de resterende duur van de opdracht onver-
kort het tarief verschuldigd over de afgesproken ar-
beidsduur dan wel – indien een duidelijke afspraak 
ontbreekt – de gebruikelijke arbeidsduur, tenzij de 
arbeidsduur is opgevuld met passende arbeid.
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ARTIKEL 8: BEDRIJFSSLUITINGEN EN 
VERPLICHTE VRIJE DAGEN
1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij 

het aangaan van de opdracht te informeren omtrent 
eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte 
vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, 
opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, 
indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de ar-
beidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een 
voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/
of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na 
het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever 
de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend 
worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtge-
ver nalaat om de uitzendonderneming tijdig te infor-
meren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur 
van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendon-
derneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over 
het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk 
geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per 
periode.

ARTIKEL 9: FUNCTIE EN BELONING
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de op-

drachtgever de omschrijving van de door de uit-
zendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende 
inschaling en informatie over alle elementen van de 
inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: al-
leen en voor zover op dat moment bekend) aan de 
uitzendonderneming.

2 De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede 
begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedin-
gen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder 
mede begrepen de bepalingen omtrent de inleners-
beloning) en de van toepassing zijnde wet- en regel-
geving, zulks aan de hand van de door opdrachtge-
ver verstrekte functieomschrijving.

3.  Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrij-
ving en de bijbehorende inschaling niet overeen-
stemmen met de werkelijk door de uitzendkracht 
uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de 
uitzendonderneming onverwijld de juiste functieom-
schrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. 
De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw wor-
den vastgesteld aan de hand van de nieuwe functie-
omschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens 
de opdracht worden aangepast, indien de uitzend-
kracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak 
maakt met een beroep op wet- en regelgeving en/
of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere 
beloning, is de uitzendonderneming gerechtigd de 
beloning van de uitzendkracht én het opdrachtge-
verstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De 
opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief aan de uit-
zendonderneming verschuldigd vanaf het moment 
dat de uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere 
beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de 
cao.

4. De uitzendonderneming is op grond van de cao 
verplicht vanaf de eerste werkdag de inlenersbelo-
ning toe te passen. Indien en voor zover voor de 
uitzendkracht, vanwege niet indeelbaarheid een 
beloning wordt vastgesteld, stelt de opdrachtgever 
de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval di-
rect bij het bekend worden op de hoogte van een 
wijziging in het functiegebouw van de opdrachtge-

ver die tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht 
uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw 
van de opdrachtgever kan of had moeten worden 
ingedeeld. De beloning en het opdrachtgeverstarief 
worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit ar-
tikel aangepast.

5. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tij-
dig en in ieder geval direct bij het bekend worden, 
op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning 
en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit 
is niet van toepassing indien en zolang de uitzend-
kracht wordt beloond conform de cao-beloning voor 
de allocatiegroep.

6. Vergoedingen en toeslagen zoals voor overwerk, 
reisuren en/of reistijd, fysiek belastende omstan-
digheden, werk in ploegendiensten of onregelma-
tigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder 
begrepen feestdagen) en/of verschoven uren en/of 
bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten wor-
den beloond conform de ter zake geldende regeling 
in de cao of – indien van toepassing – andere toe-
passelijke arbeidsvoorwaarderegeling(en) conform 
de inlenersbeloning en worden aan de opdrachtge-
ver doorberekend.

ARTIKEL 10: GOEDE UITOEFENING VAN 
LEIDING EN TOEZICHT
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de 

uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht 
of de leiding, alsmede met betrekking tot de uit-
voering van het werk, gedragen op dezelfde zorg-
vuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn 
eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever – behoudens vooraf-
gaande en schriftelijke toestemming – niet toege-
staan de uitzendkracht op zijn beurt aan een der-
de ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde 
ter beschikking te stellen voor het onder leiding 
of toezicht van deze derde verrichten van werk-
zaamheden. Onder derde wordt mede verstaan 
een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in 
een groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts 
te werk stellen in afwijking van het bij opdracht 
en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendon-
derneming en de uitzendkracht daarmee vooraf 
schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buiten-
land door een in Nederland gevestigde opdracht-
gever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder 
de voorwaarden dat de opdrachtgever de strikte 
leiding en toezicht heeft georganiseerd én de te-
werkstelling schriftelijk is overeengekomen met 
de uitzendonderneming en met de uitzendkracht..

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de 
schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan 
hem toebehorende zaak, die in het kader van de 
opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is be-
schadigd of teniet gedaan.

6. De uitzendonderneming is tegenover de op-
drachtgever niet aansprakelijk voor schaden en 
verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel 
aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen 
of nalaten van de uitzendkracht.

7. De uitzendonderneming is tegenover de op-
drachtgever niet aansprakelijk voor verbintenis-
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sen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of 
die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtge-
ver of derden, al dan niet met toestemming van de 
opdrachtgever of die derden.

8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderne-
ming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten 
met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van 
rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als 
werkgever van de uitzendkracht – direct of indi-
rect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit 
artikel bedoelde schaden, verliezen en verbinte-
nissen.

9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, 
afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid 
op grond van het bepaalde in dit artikel. Op ver-
zoek van de uitzendonderneming verstrekt de op-
drachtgever een bewijs van verzekering.

ARTIKEL 11:  
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit 

dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aan-
gemerkt als werkgever. 

2.  De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de 
uitzendonderneming verantwoordelijk voor de na-
koming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsom-
standighedenwet en de daarmee samenhangende 
regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het 
gebied van de veiligheid op de werkplek, gezond-
heid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in 
het algemeen.

3. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzend-
kracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder 
geval één werkdag voor aanvang van de werkzaam-
heden schriftelijke informatie te verstrekken over de 
verlangde beroepskwalificaties en de specifieke 
kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De 
opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voor-
lichting met betrekking tot de binnen zijn onderne-
ming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie 
(RIE).

4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een 
beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, in-
dien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan 
onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen 
dat daarvan onverwijld schriftelijk rapportage wordt 
opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van 
het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met re-
delijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of 
en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit 
dan onvoldoende maatregelen waren genomen ter 
voorkoming van het ongeval dan wel van de beroeps-
ziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendon-
derneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfson-
geval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van 
de opgestelde rapportage.

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle 
schade (inclusief kosten met inbegrip van de daad-
werkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden, 
die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening 
van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover 
de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming 
daarvoor aansprakelijk is c.q. zijn op grond van arti-
kel 7:658 en/of artikel 7:611 BW en/of artikel 6:162 
BW. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is 
de opdrachtgever gehouden de schade (inclusief 

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten 
van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 
6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. 

6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren te-
gen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in 
dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming 
verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzeke-
ring.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID  
OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem 

voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het 
bijzonder de verplichtingen als omschreven in de ar-
tikelen 3 (leden 5, 6, 7 en 9), 4 (lid 3), 6 (lid 1), 8, 9 
(leden 1, 2, 3 en 6), 10 (leden 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9), 
11 (leden 2, 3, 4, 5 en 6), 15 (leden 10 e.v.), 16 (lid 
2), 19 (lid 1), 22 en 23 (lid 1), opdrachten en/of ove-
rige overeenkomsten niet of niet deugdelijk nakomt, is 
gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloei-
ende schade van de uitzendonderneming (inclusief 
alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder 
dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is en hij 
dient de uitzendonderneming zo nodig ter zake te vrij-
waren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming 
eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het 
inroepen van ontbinding. 

 Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, 
zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van on-
derwerpen waarbij schadevergoedingsplicht reeds af-
zonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld 
als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het 
geval is.

ARTIKEL 13: OPDRACHTGEVERSTARIEF
1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonder-

neming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt 
berekend over de gewerkte uren en/of (indien dit 
aantal hoger is) over de uren waarop de uitzendon-
derneming op grond van de algemene voorwaar-
den, opdrachten en/of overige overeenkomsten 
aanspraak heeft. Het opdrachtgeverstarief wordt 
vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd 
met de kostenvergoedingen die de uitzendonderne-
ming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het 
opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenver-
goedingen wordt btw in rekening gebracht.

2. De uitzendonderneming is gerechtigd om het op-
drachtgeverstarief tijdens de looptijd van de op-
dracht aan te passen, indien de kosten van de uit-
zendarbeid stijgen als gevolg van onder andere:

 •  wijziging van de cao of van de daarbij geregel-
de lonen of wijziging van de bij de opdrachtge-
ver geldende cao en/of arbeidsvoorwaarden-
regeling of de daarbij geregelde lonen;

 •  wijzigingen in of ten gevolge van wet en- re-
gelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in 
of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- 
en regelgeving, de cao of enig verbindend 
voorschrift;

 •  een (periodieke) loonsverhoging en/of een 
(eenmalige) verplichte uitkering, voortvloei-
ende uit de cao, de bij de opdrachtgever gel-
dende collectieve arbeidsovereenkomst en/
of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en 
regelgeving.
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3. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 6 lid 
1 en artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden de inle-
nersbeloning moet worden aangepast, stelt de uit-
zendonderneming de beloning van de uitzendkracht 
en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis 
van de door de opdrachtgever verstrekte informatie 
omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In 
de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle 
bij de opdrachtgever geldende elementen van de in-
lenersbeloning, meegenomen.

4. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling 
van het aangepaste opdrachtgeverstarief ingevolge 
het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel en/
of in artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek 
van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling 
te beëindigen.

5. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief 
wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mo-
gelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en 
schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. 

6. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan 
de opdrachtgever de beloning en/of het opdracht-
geverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uit-
zendonderneming gerechtigd ook achteraf met te-
rugwerkende kracht de beloning vast te stellen en 
het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met 
terugwerkende kracht aan te passen en in reke-
ning te brengen. De uitzendonderneming kan tevens 
hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft 
betaald en de kosten, die als gevolg hiervan door de 
uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdracht-
gever in rekening brengen.

7. De uitzendonderneming is verder gerechtigd om het 
opdrachtgeverstarief halfjaarlijks te verhogen op ba-
sis van de CBS Prijsindex Consumentenprijzen.

ARTIKEL 14: BIJZONDERE MINIMALE  
BETALINGSVERPLICHTING
1. Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken 

tijd en plaats voor het verrichten van de overeenge-
komen uitzendarbeid, maar de uitzendkracht door 
de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uit-
zendarbeid aan te vangen, of ingevolge de opdracht 
de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien 
uren per week bedraagt en de tijdstippen waarop de 
uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastge-
legd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid 
niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdracht-
gever gehouden per oproep ten minste aan de uit-
zendorganisatie het opdrachtgevertarief te betalen 
berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de 
overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens 
de uitzendorganisatie.

2. De opdrachtgever is – indien er sprake is van een 
oproepovereenkomst conform artikel 7:628a BW dan 
wel indien er sprake is van een overeenkomst waarop 
de oproepregels eveneens van toepassing zijn, zoals 
bij een overeenkomst met (grotendeels) onvoorspel-
bare arbeidstijden – gehouden iedere wijziging in dan 
wel van een oproep – waaronder, maar niet hiertoe 
beperkt, dient te worden begrepen het (gedeeltelijk) 
vervallen daarvan – conform geldende wetgeving 
tijdig en juist, dus meer dan vier (4) kalenderdagen 
voorafgaand aan de wijziging of intrekking, schriftelijk 
aan de uitzendorganisatie mede te delen. Indien de 

opdrachtgever dit niet tijdig doet, is de opdrachtgever 
gehouden tot (door)betaling van de gewijzigde of in-
getrokken oproep en de eventueel daaraan verbon-
den (wettelijke) verhoging(en).

3.  De uitzendorganisatie is ingeval van een oproepover-
eenkomst conform artikel 7:628a BW gehouden aan 
een  uitzendkracht (telkens) na afloop van 12 maan-
den een vaste urenomvang aan te bieden, die mini-
maal gelijk is aan het gemiddelde aantal uren voor 
een maand berekend over de 12 voorafgaande 
maanden. De uitzendorganisatie zal de opdrachtge-
ver dit tijdig mededelen. Indien de uitzendorganisatie 
op grond van het voornoemde gehouden is een vaste 
urenomvang te bieden, rust op de opdrachtgever de 
verplichting tot inhuur van de uitzendkracht voor het 
gelijke aantal uren als aan de uitzendkracht is aan-
geboden. De vaste uren dienen te allen tijde door de 
opdrachtgever te worden betaald, ongeacht of deze 
gewerkt zijn. Indien de uitzendorganisatie geen tijdig 
of juist aanbod heeft kunnen doen als gevolg van een 
omstandigheid gelegen in de risicosfeer van de op-
drachtgever, is de opdrachtgever gehouden tot beta-
ling van iedere loonaanspraak van de uitzendkracht 
in dit kader, waaronder begrepen de eventuele wette-
lijke verhoging. Opdrachtgever verbindt zich op voor-
hand onvoorwaardelijk tot betaling daarvan conform 
de geldende afspraken.

4.  De oproep en/of de planning van werkzaamheden 
verricht door uitzendkrachten – waaronder dient te 
worden begrepen, maar niet hiertoe beperkt, een wij-
ziging en/of afzegging van een oproep – geschiedt te 
allen tijde voor rekening en risico van de opdracht-
gever, tenzij wijzigingen en/of afzeggingen van op-
roep een geschiedt door de uitzendkracht dan wel de 
uitzendonderneming op eigen initiatief de planning 
aanpast. De opdrachtgever verbindt zich op voor-
hand aan de onvoorwaardelijke betaling aan de uit-
zendorganisatie conform de geldende afspraken van 
al hetgeen de uitzendorganisatie verplicht is aan de 
uitzendkracht (na) te betalen.

5. Indien voor de uitzendkracht de tijdstippen waarop 
arbeid moet worden verricht niet of grotendeels 
niet voorspelbaar zijn, geldt dat de opdrachtgever 
gehouden is tot (door)betaling van de uren aan de 
uitzendonderneming, waarop de uitzendkracht, op 
grond van het bepaalde in artikel 7:628b BW, recht 
heeft.

ARTIKEL 15: INDIENSTNEMING UITZEND
KRACHTEN DOOR OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhou-

ding aan te gaan met een uitzendkracht, mits aan de 
in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan. 

2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeids-
verhouding met de uitzendkracht aan te gaan brengt 
de uitzendonderneming hiervan tijdig schriftelijk op 
de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering 
geeft.

3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met 
een uitzendkracht aangaan zolang de uitzendover-
eenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendon-
derneming niet rechtsgeldig is geëindigd dan wel 
beëindigd kan worden.

4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hier-
voor in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel bepaalde 
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een overeenkomst aangaat met een uitzendkracht, 
die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis 
van een opdracht voor onbepaalde tijd, voordat die 
uitzendkracht – op basis van die opdracht – 2080 
uren heeft gewerkt is de opdrachtgever aan de uit-
zendonderneming een vergoeding schuldig ten be-
drage van 25% van het laatst geldende opdrachtge-
verstarief over 2080 uren minus de – op basis van 
de opdracht – reeds door de uitzendkracht gewerkte 
uren. 

5. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding 
aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter 
beschikking is gesteld voor bepaalde tijd, is de op-
drachtgever een vergoeding verschuldigd ten be-
drage van 25% van het laatst geldende opdracht-
geverstarief (berekend over de overeengekomen of 
gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de res-
terende duur van de opdracht of – ingeval van een 
opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet 
in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande 
dat de opdrachtgever altijd tenminste de in lid 4 ge-
noemde vergoeding is verschuldigd.

6. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hier-
voor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeids-
verhouding aangaat met een uitzendkracht, eindigt 
de opdracht tussen de opdrachtgever en de uit-
zendonderneming met ingang van de dag waarop 
die arbeidsverhouding aanvangt.

7.  Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding 
aangaat met de uitzendkracht binnen zes (6) maan-
den nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht 
of deze was gebaseerd op een opdracht voor be-
paalde of onbepaalde tijd) bij de opdrachtgever is 
geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding 
verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de op-
drachtgever de uitzendkracht hiertoe - rechtstreeks 
of via derden – heeft benaderd als wanneer de uit-
zendkracht – rechtstreeks of via derden – bij de op-
drachtgever heeft gesolliciteerd.

8. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste 
instantie door tussenkomst van de uitzendonder-
neming in contact is gekomen met een (aspirant-) 
uitzendkracht, bijvoorbeeld doordat deze door de 
uitzendonderneming aan hem is voorgesteld en die 
(potentiële) opdrachtgever binnen zes (6) maanden 
nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks 
dan wel via een derde een arbeidsverhouding met 
die (aspirant-) uitzendkracht aangaat, zonder dat de 
terbeschikkingstelling tot stand komt, is die poten-
tiële opdrachtgever een vergoeding verschuldigd 
van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de 
betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn ge-
weest, over een periode van 2080 uren.

9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst met een uit-
zendkracht verstaan: 

 •  het aangaan van een arbeidsovereenkomst, 
het sluiten van een overeenkomst tot aanne-
ming van werk en/of een overeenkomst van 
opdracht door de opdrachtgever met de uit-
zendkracht voor hetzelfde of ander werk; 

 •  het aanstellen van de uitzendkracht als amb-
tenaar voor hetzelfde of ander werk; 

 •  het ter beschikking laten stellen van de be-
treffende uitzendkracht aan de opdrachtge-

ver door een derde (bijvoorbeeld een andere 
uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander 
werk; 

 •  het aangaan van een arbeidsverhouding door 
de uitzendkracht met een derde voor hetzelf-
de of ander werk, waarbij de opdrachtgever 
en die derde in een groep zijn verbonden dan 
wel de één een dochtermaatschappij is van de 
ander een en ander conform het bepaalde in 
boek 2 BW.

 Werving en selectie
10. Indien de opdrachtgever aan de uitzendorganisatie 

de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van 
werving- en selectieactiviteiten ten behoeve van de 
opdrachtgever, zal de uitzendorganisatie zich ertoe 
inspannen kandidaten te selecteren. De opdracht-
gever verstrekt hiervoor aan de uitzendorganisatie 
juiste, volledige en nauwkeurige inlichtingen inzake 
de functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaam-
heden, arbeidsplaats, arbeidsvoorwaarden, het 
gewenste profiel en de gewenste competenties en 
alle verdere – zoals, maar niet hiertoe beperkt, het 
voornemen en het tijdstip waarop met de kandidaat 
een arbeidsverhouding zal worden aangegaan – in-
lichtingen waarvan de opdrachtgever weet dan wel 
behoort te weten dat die relevant zijn voor de uitvoe-
ring van de opdracht.

11. Indien de opdrachtgever binnen zes (6) maanden, 
nadat de kandidaat is voorgesteld door de uitzend-
organisatie bij de opdrachtgever, rechtstreeks voor 
zich dan wel voor derden een arbeidsverhouding 
aangaat, is de opdrachtgever de hiervoor aan de 
uitzendorganisatie de vergoeding verschuldigd, zo-
als nader omschreven in lid 12. Voor zover en voor 
zolang een kandidaat niet (in)direct een arbeids-
verhouding is aangegaan met de opdrachtgever, 
is de opdrachtgever niet gehouden de vergoeding 
aan de uitzendorganisatie te voldoen, behoudens 
eventueel door de uitzendorganisatie, al dan niet in 
opdracht van de opdrachtgever gemaakte, externe 
(wervings)kosten.

12. De vergoeding, die de opdrachtgever is verschul-
digd, bedraagt 25% van het bruto jaarinkomen van 
de kandidaat op basis van een fulltime dienstver-
band, vermeerderd met vakantiegeld, een gegaran-
deerde of rederlijkwijs te verwachten bonus, even-
tuele winstdeling en overige emolumenten, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen.

13. Indien opdrachtgever de (juiste) beloning van de 
kandidaat niet of niet volledig deelt met de uitzen-
dorganisatie, zal de uitzendorganisatie overgaan tot 
schatting van de beloning en op basis daarvan de 
vergoeding aan de opdrachtgever factureren. Deze 
vergoeding is de opdrachtgever onvoorwaardelijk 
verschuldigd aan de uitzendorganisatie, tenzij de 
opdrachtgever binnen vijf werkdagen na facturatie 
alsnog de juiste beloningsgegevens aan de uitzend-
organisatie verstrekt. 

14. Eventuele externe wervingskosten komen te allen 
tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever, 
tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

15. De uitzendorganisatie schiet niet toerekenbaar te-
kort en is niet gehouden tot enige vergoeding van 
schade of kosten aan de opdrachtgever, indien een 
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kandidaat zich niet meer beschikbaar stelt voor de 
functie, voordat (in)direct een arbeidsverhouding is 
aangegaan tussen de opdrachtgever en kandidaat. 
De uitzendorganisatie schiet evenmin tekort en is 
niet gehouden tot enige vergoeding van schade of 
kosten of terugbetaling van de vergoeding, indien de 
arbeidsverhouding tussen de kandidaat en opdracht-
gever (al dan niet in de proeftijd) wordt opgezegd, 
ontbonden of niet wordt verlengd.

16. De uitzendorganisatie is nimmer aansprakelijk voor 
schade, kosten of verliezen als gevolg van een on-
juiste selectie van een kandidaat, tenzij de opdracht-
gever aantoont dat de schade het rechtstreeks ge-
volg is van een toerekenbare tekortkoming aan de 
zijde van de uitzendonderneming.

ARTIKEL 16: FACTURATIE
1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de op-

drachtgever overeengekomen wijze van tijdver-
antwoording en voorts op basis van hetgeen in de 
opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is 
bepaald.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
geschiedt de tijdverantwoording middels door 
de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde 
declaratie  formulieren. De opdrachtgever en uit-
zendonderneming kunnen overeenkomen dat de 
tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregis-
tratiesysteem, een elektronisch en/of automatise-
ringssysteem of middels door of voor de opdrachtge-
ver opgestelde overzichten.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en 
volledige tijdverantwoording en is gehouden erop 
toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opge-
nomen gegevens van de uitzendkracht correct en 
naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de 
uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, 
onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige 
uren waarover ingevolge de deze algemene voor-
waarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten 
het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventu-
ele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte on-
kosten.

4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aan-
levert, zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming, 
aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte 
week, over de tijdverantwoording beschikt. De op-
drachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop 
de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming 
wordt verstrekt.

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording 
aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid 
de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor 
zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording 
vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderne-
ming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen 
overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, 
tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door 
hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek 
van de uitzendonderneming geeft opdrachtgever 
inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van op-
drachtgever en verstrekt de opdrachtgever een af-
schrift hiervan.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door 
de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulie-

ren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het 
declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de 
uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingelever-
de declaratieformulier en het door de opdrachtgever 
behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht 
bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratiefor-
mulier voor de afrekening als volledig bewijs, behou-
dens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

ARTIKEL 17: BETALING
1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van de 

uitzendonderneming te voldoen binnen 14 kalender-
dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen.

2. Uitsluitend betalingen aan de uitzendonderneming 
werken bevrijdend. Betalingen door de opdracht-
gever aan de uitzendkracht, onder welke titel ook, 
waaronder ook moet worden verstaan – maar niet 
hiertoe beperkt – betaling van een voorschot, zijn 
onverbindend tegenover de uitzendonderneming en 
kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of 
verrekening.

3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde 
termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eer-
ste dag na het verstrijken van de betalingstermijn 
van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per 
maand verschuldigd over het openstaande bedrag, 
waarbij een gedeelte van een maand voor een volle 
maand wordt gerekend. De in het bezit van de uit-
zendonderneming zijnde doordruk of kopie van de 
uitzendonderneming aan de opdrachtgever verzon-
den factuur geldt als volledig bewijs van de verschul-
digdheid van de rente en de dag, waarop de rente-
berekening begint.

4. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeel-
telijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderda-
gen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige 
opgaaf van redenen, aan de uitzendonderneming te 
melden. Na deze periode vervalt het recht van de op-
drachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast 
betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de 
opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de 
opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

5. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, 
ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al 
dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de 
betaling van de factuur op te schorten.

6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag 
van de opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van 
de uitzendonderneming, aanleiding geeft, is de op-
drachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van de 
uitzendonderneming een voorschot te verstrekken 
en/of afdoende zekerheid, door middel van een bank-
garantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn 
verplichtingen jegens de uitzendonderneming. Zeker-
heid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als 
toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend 
voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de 
gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot 
dient in verhouding te staan tot de omvang van de 
desbetreffende verplichtingen van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voor-
schot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet 
stelt binnen de door de uitzendonderneming gestelde 
termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zon-
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der dat hiertoe nadere ingebrekestelling is vereist en 
is de uitzendonderneming dientengevolge gerechtigd 
de uitvoering van al haar verplichtingen op te schor-
ten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de 
opdrachtgever in te roepen.

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) 
kosten, die de uitzendonderneming maakt als ge-
volg van de niet-nakoming door de opdrachtgever 
van diens verplichting op grond van dit artikel, komen 
geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoe-
ding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt 
gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom in-
clusief BTW en rente (met een minimum van € 250,- 
per vordering), tenzij de uitzendonderneming aan-
toonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde 
vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in ver-
zuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en 
zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 18: INSPANNINGSVERPLICH
TING EN AANSPRAKELIJKHEID
1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te 

spannen om de opdracht naar behoren uit te voe-
ren. Indien en voor zover de uitzendonderneming 
deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderne-
ming, met inachtneming van het hierna in de leden 
2 en 3 en het elders in de Algemene Voorwaarden 
bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende directe schade van de opdrachtge-
ver, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of be-
kend worden van die schade een schriftelijke klacht 
ter zake indient bij de uitzendonderneming en daar-
bij aantoont dat de schade het rechtstreeks gevolg 
is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde 
van de uitzendonderneming.

2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende 
aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is 
beperkt tot het door de uitzendonderneming aan 
de opdrachtgever in rekening te brengen opdracht-
geverstarief voor de uitvoering van de opdracht, 
zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsu-
ren en de overeengekomen duur van de opdracht 
tot een maximum van drie maanden. Het door de 
uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag 
gaat in geen geval het door het verzekering uit te 
keren bedrag te boven.

3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgscha-
de, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

ARTIKEL 19: INTELLECTUELE EN 
INDUSTRIËLE EIGENDOM
1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op ver-

zoek van de opdrachtgever een schriftelijke verkla-
ring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig 
en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat 
alle rechten van intellectuele en industriële eigendom 
op de resultaten van de werkzaamheden van de uit-
zendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden 
overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uit-
zendonderneming in verband hiermee een vergoe-
ding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anders-
zins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een 

gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd 
aan de uitzendonderneming.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een 
overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of 
hem een verklaring ter ondertekening voor te leg-
gen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele 
en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever 
informeert de uitzendonderneming over zijn voor-
nemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter 
zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de 
uitzendonderneming.

3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever 
niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die 
de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van 
de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uit-
zendkracht zich beroept op enig recht van intellectu-
ele en/of industriële eigendom.

ARTIKEL 20: GEHEIMHOUDING
1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zul-

len geen vertrouwelijke informatie van of over de 
andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen 
ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, ver-
strekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover 
– verstrekking van die informatie nodig is om de op-
dracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen 
een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de op-
drachtgever de uitzendkracht verplichten geheim-
houding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij 
het verrichten van de werkzaamheden bekend of 
gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wet-
telijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht 
rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De 
opdrachtgever informeert de uitzendonderneming 
over zijn voornemen daartoe en verstrekt een af-
schrift van de ter zake opgemaakte verklaring/over-
eenkomst aan de uitzendonderneming. 

4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor 
een boete, dwangsom of eventuele schade van de 
opdrachtgever als gevolg van schending van die ge-
heimhoudingsplicht door de uitzendkracht. De op-
drachtgever vrijwaart de uitzendorganisatie volledig 
voor eventuele gevolgen vanwege schending van 
de verplichtingen die de opdrachtgever uit hoofde 
van dit artikel heeft.

ARTIKEL 21: VERPLICHTINGEN 
MET BETREKKING TOT DE WET 
ALLOCATIE ARBEIDSKRACHTEN DOOR 
INTERMEDIAIRS
1.  De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend 

met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten 
door intermediairs (hierna te noemen: Waadi) en 
zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben 
tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn on-
derneming, met name kantines, kinderopvang- en 
vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst 
van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of ge-
lijkwaardige functies, tenzij het verschil in behande-
ling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

2.  De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend 
met artikel 8c Waadi en zorgt ervoor dat binnen zijn 
onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk 
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ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, 
opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werk-
nemers van die onderneming.

3.  De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk be-
kend met artikel 10 Waadi. Het is de uitzendon-
derneming niet toegestaan medewerkers ter be-
schikking te stellen aan de opdrachtgever of in het 
gedeelte van de onderneming van opdrachtgever 
waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezet-
ting bestaat. De opdrachtgever zal de uitzendon-
derneming tijdig en volledig informeren over het 
voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen 
van door de vakbonden georganiseerde of ongeor-
ganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet 
uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfs-
bezetting. De opdrachtgever zal in de uitvoering 
van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht 
uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht 
verstrekken, waardoor artikel 10 Waadi zal worden 
overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door 
uitzendkrachten laten uitvoeren van werkzaamhe-
den die normaliter worden uitgevoerd door werkne-
mers die op dat moment deelnemen aan de collec-
tieve acties.

4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk be-
kend met artikel 12a Waadi. De opdrachtgever zal 
voor de aanvang van de terbeschikkingstelling en 
daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk 
of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaar-
den aan de uitzendonderneming verschaffen.

ARTIKEL 22: VOORKOMING VAN 
ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE
1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen 

verboden onderscheid maken, niet naar gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ge-
slacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele 
gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische 
ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtge-
ver en uitzendonderneming zullen uitsluitend func-
tierelevante en reële eisen stellen of laten meewe-
gen bij het verstrekken dan wel het uitvoeren van 
de opdracht en bij de selectie en behandeling van 
de (kandidaat-)uitzendkrachten.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1, onderschrijft 
de uitzendonderneming het door de ABU opge-
stelde anti-discriminatiestatement. Iedere vorm van 
discriminatie door een opdrachtgever wordt niet ge-
accepteerd en wordt ten zeerste afgewezen. Indien 
dit blijkt tijdens de werkprocedure zoals beschreven 
in artikel 6 zal de uitzendonderneming de (potentië-
le) opdrachtgever hierop aanspreken. De (potentië-
le) opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming 
voor elke aansprakelijkheid op dit vlak.

3. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiders-
wet en waarborgt dat de uitzendkracht op de ge-
lijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot 
de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever 
een dergelijke regeling kent of op hem van toepas-
sing is.

4.  Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent 
met betrekking tot de bejegening van werknemers, 
zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke 
wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot 

deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om 
klachten die niet het werkgeverschap van de uit-
zendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er 
geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

ARTIKEL 23: MEDEZEGGENSCHAP
1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht 

die lid is van de ondernemingsraad van de uit-
zendonderneming of van de ondernemingsraad van 
de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze 
medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform 
wet- en regelgeving.

2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent 
in de onderneming van de opdrachtgever, is de op-
drachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschul-
digd over de uren waarin de uitzendkracht onder 
werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding 
volgt in het verband van het uitoefenen van mede-
zeggenschap.

3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn in-
formatieverplichtingen op grond van de Wet op de 
ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de 
(verwachte) inzet van uitzendkrachten in zijn on-
derneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij 
de vervulling van deze informatieverplichtingen zich 
wenst te baseren op door de uitzendonderneming 
verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die ver-
strekking van gegevens niet verder gaan dan waar 
de WOR toe verplicht.

ARTIKEL 24: BIJZONDERE 
VERPLICHTINGEN BETREFFENDE 
IDENTITEIT EN VERWERKING 
PERSOONSGEGEVENS
1.  De opdrachtgever aan wie door de uitzendonder-

neming een uitzendkracht ter beschikking wordt 
gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de 
uitzendkracht conform de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet 
beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (hierna 
te noemen: Wav), de Wet op de loonbelasting en 
de Wet op de identificatieplicht (hierna te noemen: 
WID). Tevens zal de opdrachtgever voldoen aan de 
op de hem deswege rustende administratie- en be-
waarplichten. 

2.  Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever 
zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder meer 
inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van 
de arbeid door een vreemdeling een afschrift van 
het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 
WID, van de vreemdeling dient te ontvangen. De op-
drachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige 
controle van dit document, stelt aan de hand daar-
van de identiteit van de vreemdeling vast en neemt 
een afschrift van het document op in zijn administra-
tie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk 
dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die 
in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt 
opgelegd. 

3.  De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend 
met de geldende wet- en regelgeving aangaande de 
verwerking van persoonsgegevens. De uitzendon-
derneming en de opdrachtgever zullen elkaar in 
staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen na-
leven. De opdrachtgever zal de via de uitzendon-
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derneming verkregen persoonsgegevens in ieder 
geval slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij 
zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan 
conform wet- en regelgeving toegestaan en zal 
zorgen voor een adequate beveiliging van deze 
persoonsgegevens.

4. De identiteit van uitzendkrachten met een niet 
EU/EER nationaliteit wordt door de uitzendorga-
nisatie geverifieerd op juistheid. Tevens wordt de 
gerechtigdheid tot werken vastgesteld. Opdracht-
gever dient erop toe te zien dat bij aanvang van 
de werkzaamheden door de uitzendkracht, de uit-
zendorganisatie aan de opdrachtgever een kopie 
van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht heeft 
doen toekomen, teneinde deze conform de Wet 
arbeid vreemdelingen te kunnen opnemen in de ei-
gen administratie. De opdrachtgever is gehouden 
de uitzendorganisatie zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk binnen 24 uur, na aanvang van de werk-
zaamheden door de desbetreffende uitzendkracht, 
schriftelijk te melden, dat aan de opdrachtgever 
geen kopie van dit document is toegestuurd. De 
opdrachtgever dient immer de tijdige melding door 
haar bij de uitzendorganisatie te kunnen bewijzen. 
De opdrachtgever vrijwaart de uitzendorganisatie 
voor alle gevolgen, sancties en/of maatregelen die 
voortvloeien uit de onvoldoende nakoming van de 
administratieplicht door de opdrachtgever. Daarbij 
is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van al 
de hieruit voorvloeiende schade aan de uitzend-
organisatie, zonder dat hieraan voorafgaand een 
ingebrekestelling benodigd is.

5. In navolging op hetgeen is bepaald in dit artikel, 
dient de opdrachtgever, met het oog op een mo-
gelijke persoonsverwisseling, zo nodig dagelijks 
voorafgaand aan iedere feitelijke tewerkstelling, 
de identiteit van de aan haar ter beschikking en te 
werk gestelde uitzendkracht(en) aan de hand van 
het originele identificatiedocument vast te stellen. 
De opdrachtgever vrijwaart de uitzendorganisatie 
van alle eventuele gevolgen, schade, kosten en 
boetes, indien de opdrachtgever haar verbintenis-
sen tot controle niet of niet voldoende nakomt. 

ARTIKEL 25: GEBRUIK WEBSITE(S) EN/OF 
DATABASE(S)
1. Niets van de websites van de uitzendonderneming 

mag worden verveelvoudigd, overgedragen, ge-
distribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder 
schriftelijke toestemming van de uitzendorganisa-
tie. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verbo-
den. De uitzendorganisatie wijst alle aansprakelijk-
heid jegens elke partij af voor mogelijke directe, 
indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige 
andere schade ontstaan door het gebruik van onze 
website(s) of de inhoud daarvan of bijbehorende 
applicaties, database, dan wel door de onmogelijk-
heid om hiervan gebruik te maken of van alle ande-
re websites die via hyperlinks aan onze website zijn 
gekoppeld. De informatie die op onze website(s) 
wordt verstrekt, kan op elk moment zonder vooraf-
gaande mededeling of verplichting worden gewij-
zigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) 
onderdelen van of via deze sites of toepassingen 
van/via deze sites. Deze voorwaarden zullen in elk 

opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan 
de Nederlandse wetgeving. Indien vragers of aan-
bieders van (tijdelijk) werk aan de uitzendorganisa-
tie gegevens verstrekken, geven zij ons daarmee 
nadrukkelijk toestemming om deze te gebruiken bij 
het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van 
vacatures. De uitzendorganisatie gaat vertrouwe-
lijk met deze gegevens om en stelt deze gegevens 
alleen ter beschikking van derden met als oogmerk 
het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van 
vacatures. Expliciet wordt kennis genomen van het 
feit dat alle informatie die ingevoerd is via de si-
tes of daarbij behorende databases eigendom is 
van de uitzendorganisatie. De uitzendorganisatie 
behoudt zich het recht voor om toegang tot gege-
vens te blokkeren en de mogelijkheid om gebruik te 
maken van of inzicht te krijgen in gegevens te blok-
keren dan wel definitief of tijdelijk te verwijderen.

ARTIKEL 26: PAYROLL
1. In het geval de overeenkomst tussen de uitzendorga-

nisatie en een uitzendkracht wordt gekwalificeerd als 
payrollovereenkomst conform artikel 7:692/692a BW, 
dan is de uitzendorganisatie wettelijk verplicht alle bij 
de opdrachtgever geldende (zowel primaire als se-
cundaire) arbeidsvoorwaarden met terugwerkende 
kracht alsnog aan de uitzendkracht uit te betalen. De 
opdrachtgever verbindt zich er onvoorwaardelijk toe 
tot betaling aan de uitzendorganisatie van al hetgeen 
de uitzendorganisatie aan de uitzendkracht heeft vol-
daan dan wel alsnog dient te voldoen.

ARTIKEL 27: TERMIJN VAN KENNIS
GEVING EN AANZEGVERPLICHTING
1. Indien de uitzendkracht werkzaam is in een uitzend-

overeenkomst met uitzendbeding en de terbeschik-
kingstelling meer dan 26 gewerkte weken heeft 
geduurd, dan dient de opdrachtgever de uitzendor-
ganisatie tenminste 10 kalenderdagen voorafgaand 
aan de beëindiging te informeren over deze beëin-
diging, zodat de uitzendorganisatie de termijn van 
kennisgeving conform de cao in acht kan nemen. 
Eventuele gevolgen die voortvloeien uit de niet of 
niet correcte nakoming van de termijn van kennis-
geving komen geheel voor rekening en risico van 
de opdrachtgever. De opdrachtgever dient derhalve 
aan de uitzendorganisatie te voldoen, datgene wat 
de uitzendorganisatie alsdan aan de uitzendkracht 
dient te betalen.

2. Indien de uitzendorganisatie op verzoek van de 
opdrachtgever met de uitzendkracht een detache-
ringsovereenkomst van 6 maanden of langer is 
aangegaan, is de opdrachtgever gehouden de uit-
zendorganisatie minimaal een maand voor het aflo-
pen van deze overeenkomst te informeren over het 
wel of niet verlenging van de uitzendovereenkomst, 
zodat de uitzendorganisatie de wettelijke aanzeg-
termijn tijdig en correct in acht kan nemen. Indien 
de opdrachtgever de uitzendorganisatie niet of niet 
tijdig informeert dan wel heeft geïnformeerd, zal de 
uitzendorganisatie de uitzendkracht aanzeggen dat 
de overeenkomst eindigt. De opdrachtgever vrij-
waart de uitzendorganisatie van alle eventuele boe-
tes en/of andere gevolgen, vanwege een niet tijdige 
of niet correcte aanzegging.
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ARTIKEL 28: OVERIGE BEPALINGEN
1. De uitzendorganisatie is niet aansprakelijk voor 

schade, wie door een uitzendkracht aan of bij de 
opdrachtgever is toegebracht dan wel veroorzaakt, 
hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook.

2. De opdrachtgever dient ten aanzien van de uit-
zendkracht die bij de opdrachtgever werkzaam is 
op basis van een detacheringsovereenkomst en die 
vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid dient te 
re-integreren, mee te werken aan de re-integratie 
in de eigen dan wel in passende arbeid van de 
uitzendkracht bij de opdrachtgever, tenzij dit in de 
naar redelijkheid en billijkheid niet van de opdracht-
gever kan worden gevraagd. Indien de opdracht-
gever geen, niet voldoende of niet tijdig meewerkt 
aan de re-integratie van de uitzendkracht, dan is de 
opdrachtgever aansprakelijk voor alle daarmee ver-
band houdende of daaruit voortvloeiende kosten, 
schade, boetes en/of sancties.

3. De uitzendorganisatie reserveert de uitbetaling van 
de transitievergoeding in de kostprijs, tenzij hier-
over andere, schriftelijke, afspraken zijn gemaakt 
met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan nim-
mer aanspraak maken op enige teruggave en/of 
creditering van de door de opdrachtgever betaalde 
reservering voor de transitievergoeding en doet 
hiervan op voorhand onvoorwaardelijk afstand. 

4. De uitzendorganisatie hecht veel waarde aan de 
privacy van de uitzendkrachten. De opdrachtgever 
verklaart conform wet- en regelgeving om te gaan 
met het verwerken en bewaren van de gegevens 
van de uitzendkracht. Daarnaast dient de opdracht-
gever ieder datalek en/of beveiligingsincident bin-
nen 24 uur te melden aan de uitzendorganisatie. 
De opdrachtgever vrijwaart de uitzendorganisatie 
voor de eventuele gevolgen vanwege schending 
van voornoemde verplichting.

5. De uitzendorganisatie is gerechtigd deze algeme-
ne voorwaarden op enig moment te wijzigen c.q. 
aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gelden 
vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten 
opdrachten, met inachtneming van een termijn van 
twee weken na schriftelijke bekendmaking van de 
wijziging, tenzij de opdrachtgever binnen deze ter-
mijn schriftelijk te kennen heeft gegeven niet ak-
koord te gaan.

ARTIKEL 29:  TOEPASSELIJK RECHT EN 
FORUMKEUZE
1. Op deze algemene voorwaarden, de aanbiedingen 

en/opdrachten en/of overige overeenkomsten is  
Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen 
met een rechtsverhouding tussen partijen waarop 
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 
zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden be-
slecht door de bevoegde rechter van het arrondis-
sement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendon-
derneming is gevestigd.

ARTIKEL 30: SLOTBEPALING
1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen 
de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het 
overige van kracht blijven. De bepalingen die niet 
rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden 
toegepast, zullen worden vervangen door bepalin-
gen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking 
van de te vervangen bepalingen.
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