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Algemene voorwaarden 2018 
 

1a. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en 

overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 

welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van 

SZpecialist BV, gevestigd te Amersfoort. 

1b. In deze voorwaarden wordt SZpecialist BV aangeduid als opdrachtnemer, terwijl de wederpartij wordt 

aangeduid als opdrachtgever. Onder personeel wordt in deze voorwaarden verstaan de persoon of personen 

welke door opdrachtnemer worden gedetacheerd bij de opdrachtgever. 

  

2a.  In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de opdracht dan 

wel gedeelten daarvan in het bedrijf/op het werkterrein van opdrachtgever. 

2b. Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht verlangd kan worden, dient de 

opdrachtgever om niet aan de opdrachtnemer dan wel aan de door de opdrachtnemer aangewezen 

personen kantoorruimte en de bijbehorende faciliteiten, zoals deze door opdrachtnemer wenselijk worden 

geacht, ter beschikking te stellen. 

    

3. De gedetacheerde medewerker werkt volledig onder leiding van de opdrachtgever. 

 

4. De opdrachtgever verbindt zich om de opdrachtnemer de volle gelegenheid te geven tot het regelmatig 

voortzetten en voltooien van de verstrekte opdracht alsmede om alle gegevens te verstrekken welke 

noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. 

 

5. Opdrachten tot meer -/minderwerk zullen schriftelijk door de opdrachtnemer dienen te worden bevestigd, 

onverminderd het recht van opdrachtnemer om niet schriftelijk opgedragen meerwerk bij opdrachtgever in 

rekening te brengen. In geval van meer-/minderwerk zal de opdrachtnemer daarvan aan opdrachtgever een 

specificatie doen toekomen, waarbij het daadwerkelijk aantal verbruikte uren gefactureerd zal worden. 

 

6a. De vergoeding voor de opdrachtnemer wordt berekend door het door hem gehanteerde uurtarief voor het 

ingezette personeel te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het personeel is ingezet bij en voor het 

verrichten van de opdracht. Alle door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven luiden exclusief 

omzetbelasting en reiskostenvergoeding. 

6b. Ingeval dat lonen/loonkosten van het personeel ten gevolge van (algemeen verbindend verklaarde) 

collectieve arbeidsovereenkomsten dan wel vanwege wettelijke regelingen stijgen, is opdrachtnemer 

gerechtigd deze stijging te verwerken in het toegepaste uurtarief. 

 

7. Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar 

te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van alle rechten. Ingeval van reclames inzake verborgen 

gebreken dienen deze binnen acht dagen na het constateren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te 

zijn gemaakt. Eventuele reclames schorten de betalingsplicht van de opdrachtgever niet op. 

 

8. De opdrachtgever verbindt zich geen door de opdrachtnemer ingezet personeel in dienst te nemen of 

anderszins buiten opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de 

opdracht waarbij het personeel was ingezet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor 

kandidaten die door SZpecialist B.V. zijn aangeboden aan opdrachtgever zonder dat dit resulteerde in een 

opdracht waarbij de kandidaat zou worden ingezet. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt, 

zal opdrachtgever een vergoeding ter hoogte van viermaal het bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld 

en exclusief BTW verschuldigd zijn aan SZpecialist B.V. Bij tussentijdse overname van ingezet personeel 

door de opdrachtgever zal, in overleg met SZpecialist B.V. , een bemiddelingsfee worden berekend aan 

opdrachtgever van maximaal driemaal het bruto maandsalaris inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW. 
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9a.  Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van tweewekelijkse facturering. Betalingen dienen te 

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtnemer zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim is. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van 

opdrachtgever, zal elke vordering op opdrachtgever opeisbaar zijn. 

9b. Bij niet tijdige betaling wordt de opdrachtgever vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele 

voldoening een rentevergoeding verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een 

maand voor een volle maand wordt gerekend. 

9c Voorts is opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is ter zake van enige uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichting, gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, welke kosten ten 

minste 15% van de verschuldigde som zullen bedragen, met een minimum van € 50,--. 

9d. Al hetgeen door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en 

kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de 

opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt. 

9e. Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn niet vatbaar voor compensatie. 

 

10. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is SZpecialist gerechtigd jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te 

passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2015=100), zoals gepubliceerd door 

het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode. 

 

11a. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich uitdrukkelijk tot de opdracht, terwijl het bedrag van 

een eventueel door opdrachtnemer verschuldigde vergoeding uitdrukkelijk beperkt is tot maximaal het bedrag 

van de voor de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte vergoedingen. 

11b. Opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren voor schades en aansprakelijkheden jegens derden 

voor zover deze het bedrag waarvoor opdrachtnemer ter zake van bedoelde schades en aansprakelijkheid 

verzekerd is, overschrijden. 

11c. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schades welke door fouten van het personeel van 

opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht zijn ontstaan, voor zover het schades betreft ten gevolge 

van fouten waartoe de kans niet is vergroot door het verrichten van de opgedragen taak. 
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