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ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING ADVIESBUREAU GYROSCOOP
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.
Opdrachtnemer: Adviesbureau Gyroscoop, maatschap gevestigd te Oostwoud.
2.

Opdrachtgever: de rechtspersoon waarmee de opdrachtnemer de Detacheringovereenkomst aangaat .

3.

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de Detacheringovereenkomst
tussen Partijen, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is afgeweken in de
Detacheringovereenkomst.
2.

Toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden die door de Opdrachtgever mochten worden
gebruikt of waarnaar door Opdrachtgever mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Ingeval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Detacheringovereenkomst prevaleren de
bepalingen van de Detacheringovereenkomst.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1.
Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door het door Opdrachtgever schriftelijk bevestigen van een
door Opdrachtnemer opgestelde Detacheringovereenkomst of door het schriftelijk accepteren van de door de
opdrachtnemer opgestelde Offerte.
2.

In de door de Opdrachtnemer op te stellen detacheringovereenkomst of Offerte worden in ieder geval
omschreven:
- de door het personeel van de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden;
- naam en niveau van het door Opdrachtnemer in te zetten personeel;
- de duur van de opdracht;
- aanvangsdatum van de werkzaamheden;
- einddatum van de werkzaamheden;
- het uurtarief (ex. BTW);
- de plaats van tewerkstelling;
- reiskosten zakelijke kilometers;
- wie contactpersoon is bij de Opdrachtgever;
- wie projectleider is bij de Opdrachtnemer;
- de eventueel van toepassing zijnde inwerkperiode;
- de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

3.

Partijen mogen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de wederpartij geheel noch gedeeltelijk, aan derde(n) overdragen.

ARTIKEL 4: DIENSTVERLENING
1.
Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen van personeel bij de uitvoering van
het in de overeenkomst genoemde project.
2.

Opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting ervoor zorg te dragen dat het personeel, als bedoeld in lid 1,
beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap dat in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever
verwacht mag worden, alsmede het waarborgen van de continuïteit met betrekking tot het uitvoeren van de
werkzaamheden gedurende de periode als bedoeld in lid 1.

”Wij staan voor kwaliteit, wij zijn Adviesbureau Gyroscoop!”

A d v i es bu r e a u

Gyroscoop
	
  
	
  
	
  
	
   R i s k & P l a n n i n g M a n a ge me n t
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Adviesbureau Gyroscoop
Postbus 502
1500 EM Zaandam
info@gyroscoop.nl
www.gyroscoop.nl
KvK: 62028650
IBAN: NL85RABO0300656815
BIC: RABONL2U
BTW: NL854604686B01

3.

Indien het personeel niet voldoet aan de vereisten van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de
Opdrachtnemer hiervan terstond in kennis stellen en dit binnen één week schriftelijk bevestigen, onder opgaaf
van redenen. De opdrachtgever kan in dat geval de Detacheringovereenkomst per direct opzeggen.

4.

De werkzaamheden worden op de door Opdrachtgever aangegeven plaats(en) uitgevoerd.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID
1.
De leiding over en het dagelijks toezicht op de door het personeel van de Opdrachtnemer te verrichten
werkzaamheden geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
2.

Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, indien
Opdrachtnemer bij de vervulling van haar verplichtingen fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die
een goede, met normale vakkennis uitgeruste en met zorgvuldigheid handelende organisatie had moeten
vermijden, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot directe schade met een maximum van de
opdrachtsom van de desbetreffende opdracht, uitgezonderd in geval van opzet of grove nalatigheid van de
Opdrachtnemer dan wel het personeel van de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 6: BESCHERMING TEGEN GEVAREN
1.
Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen
met betrekking tot het personeel dat betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens het
personeel in dat kader volledig aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak
van het betreffende personeel te dier zake.
2.

Indien het personeel in de uitoefening van werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood
het gevolg is, is de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen
en jegens Opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de
Opdrachtgever aantoont dat hij de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de
schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het personeel.

3.

De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Opdrachtnemer
ingesteld wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde
verplichtingen en verleent Opdrachtnemer de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct
belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Opdrachtnemer tegen de Opdrachtgever geldend te
maken. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende
aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt dit artikel.

4.

Overige verplichtingen van de Opdrachtgever. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt,
dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de noodzakelijke informatie te verstrekken over de verlangde
beroepskwalificatie van het personeel, Opdrachtnemer zal voor doorgeleiding van voor bedoelde informatie en
documentatie aan het personeel zorgdragen.

ARTIKEL 7: VERGOEDING
1.
De door het personeel van Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren.
2.

Het uurtarief zoals vermeld in de overeenkomst geldt uitsluitend voor de in de overeenkomst genoemde
personen. Het uurtarief is exclusief kosten voor woon-werk verkeer. Tijd besteed aan woon-werk verkeer is
niet declarabel. Kosten van zakelijke kilometers, gemaakt in verband met het project, worden vergoed tegen
het in de offerte vermelde tarief, tegen overlegging van bescheiden waaruit die kosten blijken. Overige
(on)kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien deze vooraf en schriftelijk door de
Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

3.

Het in de overeenkomst genoemde uurtarief geldt voor het lopende jaar. Opdrachtnemer behoudt zich het recht
voor het tarief aan te passen in geval van wijziging van wettelijke voorschriften.
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ARTIKEL 8: FACTURERING
1.
Facturen van Opdrachtnemer worden maandelijks samengesteld aan de hand van door Opdrachtgever voor
akkoord ondertekende urenverantwoordingsstaten. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien, dat op deze
staten het juiste aantal gewerkte uren en overuren duidelijk is ingevuld. Bij verschil tussen het bij
Opdrachtnemer ingeleverde urenstaat en het door Opdrachtgever behouden afschrift, is de bij Opdrachtnemer
ingeleverde staat beslissend voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen.
2.

Onder overwerk wordt verstaan het werk dat door personeel van de Opdrachtnemer wordt verricht boven de bij
Opdrachtgever geldende arbeidstijd per dag respectievelijk per week. Overwerk is tevens elk op schriftelijk
verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

3.

Opdrachtnemer is gerechtigd het door de Opdrachtgever aan het personeel opgedragen overwerk conform de
hieronder genoemde tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Tariefopbouw overwerk:
- de eerste twee uur
: 125% van het uurtarief
- de uren daarna
: 150% van het uurtarief
- zaterdagen
: 150% van het uurtarief
- zon en feestdagen
: 200 % van het uurtarief

ARTIKEL 9: BETALING
1.
Betaling heeft plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt door overmaking van het
verschuldigde op de bankrekening van Opdrachtnemer.
2.

Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 9 gestelde betalingstermijn, is de Opdrachtgever in
gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien de betaling de uiterste termijn overschrijdt, behoudt
Opdrachtnemer zich het recht voor rente in rekening te brengen conform de Richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad van Europa betreffende bestrijding van betalingsachterstanden.

3.

Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van een factuur
schriftelijk en gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt
geacht te hebben ingestemd met de gehele factuur. Bezwaren tegen een gedeelte van de factuur leiden niet tot
onthouding van betaling van het goedgekeurde gedeelte van de factuur.

ARTIKEL 10: ALGEMENE BEPALINGEN
1.
Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en
belastingwetten ten aanzien van de personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden. Opdrachtnemer
vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met
betrekking tot het door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde personeel.
2.

Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van
belastingen en sociale premies, ten aanzien van het personeel van Opdrachtnemer dat op grond van de
overeenkomst bij Opdrachtgever is ingezet.

3.

Alle gegevens, tekeningen, specificaties enz., door Opdrachtgever verstrekt aan het personeel van
Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

4.

Voor zover nodig in afwijking van artikel 7 van de Auteurswet, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de
wettelijke maker van alle resultaten van het werk ten behoeve van de overeenkomst.

5.

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens
derden. Opdrachtnemer zal in dat kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de
belangen van Opdrachtgever.

6.

Opdrachtgever zal geen contractuele relatie aangaan met personeel van de Opdrachtnemer, betrokken bij de
uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, zolang de opdracht duurt en binnen een
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periode van twee jaar na het beëindigen van de opdracht, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij overtreding van deze voorwaarde zal de Opdrachtgever de volgende boete aan
Opdrachtnemer verschuldigd zijn:
- 20.000 euro bij indienstneming van de medewerker lopende de opdracht of binnen een jaar na beëindiging
van de opdracht.
- 10.000 euro bij indienstneming van de medewerker in de periode tussen één en twee jaar na beëindiging van
de opdracht.
- 300 euro voor elke dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling
aan Opdrachtnemer van de volledige boete hierboven genoemd, maar alleen indien en voor zover dit meer dan
de genoemde boetebedragen mocht belopen. De boetes zijn dadelijk en ineens opeisbaar, zonder dat daartoe
sommatie of ingebrekestelling vereist is.
ARTIKEL 11: BEËINDIGING OVEREENKOMST
1.
De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de in de overeenkomst
genoemde kalenderperiode.
2.
Partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 kalenderdagen. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.
3.

In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 7:408 lid 2 B.W., kan deze overeenkomst door Partijen zonder
inachtneming van enig opzegtermijn en zonder rechterlijke tussenkomst, per aangetekende brief onder opgaaf
van redenen, onmiddellijk worden beëindigd ingeval van:
- de aanvraag van of het verklaren in staat van faillissement van één der Partijen;
- de aanvraag tot of de verlening van (voorlopige) surseance van betaling van c.q. aan één der Partijen;
- de ontbinding van een der Partijen.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT
1.
Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2.

Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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