Leveringsvoorwaarden (uittreksel)
ABC Bedrijfsservice BV, in deze gevestigd aan de Kerkenbos 1039 6546 BB te Nijmegen, nader te noemen opdrachtnemer, gaat de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen en andere rechtshandelingen van opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden van ABC voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en/of gedetacheerden van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart door tekening van de opdrachtbevestiging kennis te hebben genomen van de volledige
leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden staan vrijelijk tot een ieder ter beschikking en
kunnen gratis aangevraagd worden op het kantooradres van ABC te Nijmegen, 024-3725900. Hierna volgt een verkort excerpt c.q. aanvulling
van deze voorwaarden.
Onder opdrachtgever wordt in ieder geval verstaan degene die opdrachtnemer de opdracht verstrekt tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.
Aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat opdrachtnemer het recht toekomt zonder opgave van redenen een door haar uitgebrachte aanbieding of offerte in te trekken dan wel een door haar uitgebrachte aanbieding of offerte niet gestand te
doen. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer dan wel - bij gebreke van een dergelijke
opdrachtbevestiging - op het tijdstip dat opdrachtnemer tot uitvoering van een haar verstrekte opdracht is overgegaan.
Behoudens bij contract anders overeengekomen dienen facturen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan op de op de factuur
aangegeven wijze. Deze termijn is een fatale termijn. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening,
korting en/of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij een kracht van gewijzigde rechterlijke of arbitrale uitspraak is
bepaald dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of grond tot opschorting heeft. In geval van niet tijdige betaling van facturen van
opdrachtnemer worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, ongeacht of opdrachtnemer terzake reeds heeft gefactureerd, ter
stond opeisbaar. Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekkende achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom op de openstaande
facturen.
Opdrachtgever zal een deel van het uurtarief storten op de G-rekening van opdrachtnemer bestemd voor uitlening van personeel, nader te
bepalen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtnemer machtigt opdrachtgever het in de opdrachtbevestiging vermelde percentage van het uurtarief rechtstreeks te storten op de vorengenoemde G-rekening van opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart aldus te zullen handelen. Voormeld
percentage zal door partijen zoveel mogelijk in onderling overleg opnieuw worden vastgesteld, indien en voorzover wijzigingen in belasting- en
premieheffing op enig moment aanleiding zijn een nieuw percentage vast te stellen. Een afwijkend percentage zal door opdrachtnemer schriftelijk worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Indien opdrachtgever weet of redelijkerwijs het vermoeden heeft dat opdrachtnemer in gebreke is of zal blijven het op de G-rekening gestorte bedrag aan te wenden voor de betaling van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en/of
omzetbelasting, wordt met onmiddellijke ingang de gesloten overeenkomst ontbonden. Opdrachtgever kan nimmer eventuele belastingen of
premies sociale verzekeringen die van overheidswege aan haar zijn opgelegd ter zake de arbeidskrachten, verhalen op opdrachtnemer. Indien
opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor betaling van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en/of omzetbelasting, zal [firma] haar
dienaangaande volledig vrijwaren, mits opdrachtgever kan aantonen dat zijn telkens heeft voldaan aan haar rekening verplichting tot betaling
van het juiste percentage van de facturen op voormelde G-rekening.
Indien er op enig moment bij opdrachtnemer gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever zijn verplichtingen stipt zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer terstond genoegzame en in de door opdrachtnemer gewenste vorm, zekerheid te stellen en
deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet voldaan heeft, is opdrachtnemer
gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
Indien de opdrachtgever aan een verzoek van opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever opeisbaar.
Alle situaties van overmacht ontslaan opdrachtnemer van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten. Onder overmacht wordt in
ieder geval verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet
van opdrachtnemer kan worden verlangd.
Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan drie maanden zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in het kader van de uitvoering van overeenkomsten tussen hen ter
kennis is gekomen c.q. komt. Opdrachtnemer draagt er, indien zo gewenst door opdrachtgever, zorg voor dat ook de door haar aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen werknemers verplicht worden tot geheimhouding van al hetgeen hen in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever ter kennis is gekomen c.q. komt.
Door opdrachtnemer bij de opdrachtgever tewerk te stellen natuurlijke personen zijn in dienstbetrekking werkzaam bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en draagt zorg voor de inhouding en de afdracht van de premies voor de werknemersverzekeringen en loonheffing inzake het door haar aan de ter beschikking gestelde werknemer(s) verschuldigd salaris. Tussen de ter beschikking gestelde werknemer(s)
en de opdrachtgever zal gedurende de duur van de detacheringovereenkomst geen arbeidsrechtelijke verhouding bestaan.
De ter beschikking gestelde werknemer zal de door hem ten behoeve van de onderneming van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden
uitvoeren in nauw overleg met en overeenkomstig de opdrachten en instructies van de opdrachtgever zonder dat de gezagsverhouding tussen
opdrachtnemer en de ter beschikking gestelde werknemer wordt aangetast.
Het staat de opdrachtgever niet vrij om - tijdens de looptijd van deze overeenkomst en/of het bestaan van de arbeidsovereenkomst met opdrachtnemer - zelf een arbeidsovereenkomst met de ter beschikking gestelde werknemer aan te gaan dan wel hem of haar op een andere wijze
dan via opdrachtnemer werkzaamheden te laten verrichten.
Na beëindiging van de detacheringovereenkomst en de arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde werknemer en opdrachtnemer
staat het de opdrachtgever gedurende een periode van één jaar na beëindiging van deze detacheringovereenkomst, ongeacht op welke grond
en op wiens initiatief de beëindiging heeft plaatsgevonden, niet vrij de ter beschikking gestelde werknemers al dan niet door het aangaan van
een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te laten verrichten, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ten
behoeve van opdrachtnemer van € 20.000 per overtreding respectievelijk € 500 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht
van opdrachtnemer op schadevergoeding voorzover deze schade een bedrag van € 12.500 te boven gaat.

