
1.  Toepasselijkheid
1.1  De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de 

module Algemeen aangevuld met één of meer 
specifieke modules per product of per dienst.  
De in deze module vermelde bepalingen zijn 
naast de module Algemeen van toepassing 
indien leverancier tegen vergoeding een of meer 
medewerkers ter beschikking stelt aan cliënt om 
onder leiding en toezicht van cliënt arbeid  
te verrichten. 

1.2   De bepalingen van deze module zijn onlosma-
kelijk verbonden met de bepalingen van de 
module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid tussen 
de bepalingen van de module Algemeen en  
de bepalingen van de onderhavige module, 
prevaleren deze laatste.

2. Dienstverlening
2.1  Leverancier zal de in de overeenkomst tussen 

partijen aangewezen medewerker aan cliënt ter 
beschikking stellen om onder zijn leiding en toe-
zicht werkzaamheden te verrichten conform het-
geen tussen partijen is overeengekomen. Indien 
schriftelijk niet anders overeengekomen, zal de 
medewerker op basis van veertig uur per week 
tijdens de voor leverancier gebruikelijke werk-
dagen aan cliënt ter beschikking worden gesteld.

2.2  Cliënt kan de ter beschikking gestelde medewer-
ker slechts te werk stellen voor andere dan de 
overeengekomen werkzaamheden dan wel voor 
werkzaamheden buiten Nederland indien leve-
rancier daarmee vooraf schriftelijk heeft inge-
stemd. Leverancier kan naar zijn eigen oordeel 
de gevraagde instemming onthouden of (finan-
ciële) voorwaarden stellen aan een zodanige 
wijziging van werkzaamheden of aan een inzet 
buiten Nederland.

2.3  Het is cliënt niet toegestaan de ter beschikking 
gestelde medewerker aan een derde door te 
lenen of ter beschikking te stellen om onder  
leiding en toezicht van die derde werkzaam te 
zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3. Duur en beëindiging overeenkomst
3.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaal-

de of onbepaalde duur. Indien partijen hierom-
trent niets zijn overeengekomen, heeft de over-
eenkomst een looptijd voor onbepaalde duur.

3.2  Indien de overeenkomst is aangegaan voor  
onbepaalde duur geldt voor elk der partijen een 

opzegtermijn zoals overeengekomen. Bij gebre-
ke van een specifieke regeling zal de opzegter-
mijn één kalendermaand bedragen. Opzegging 
dient schriftelijk te geschieden. Leverancier zal 
wegens opzegging nimmer tot enige schadever-
goeding zijn gehouden.

3.3  De voor bepaalde duur aangegane overeen-
komst eindigt van rechtswege na afloop van de 
overeengekomen duur.

4. Vervanging
4.1  Leverancier zal zich er redelijkerwijs voor 

inspannen dat de ter beschikking gestelde 
medewerker gedurende de duur van de overeen-
komst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de 
overeengekomen dagen en uren. Ook indien de 
overeenkomst is aangegaan met het oog op uit-
voering door een bepaalde persoon, is leveran-
cier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze 
persoon te vervangen door één of meer andere 
personen met dezelfde kwalificaties.

4.2  Cliënt is gerechtigd om vervanging van de 
ter beschikking gestelde medewerker te ver-
zoeken (i) indien de ter beschikking gestelde 
medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk 
overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en 
cliënt dit binnen drie werkdagen na de aan-
vang van de werkzaamheden schriftelijk en 
gemotiveerd aan leverancier kenbaar maakt, 
dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uit-
diensttreding van de ter beschikking gestelde 
medewerker. Leverancier zal aan het verzoek 
onverwijld met prioriteit aandacht geven. 
Leverancier staat er niet voor in dat vervanging 
steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of 
niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aan-
spraken van cliënt op verdere nakoming van de 
overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt 
wegens niet-nakoming van de overeenkomst. 
Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de 
verrichte werkzaamheden blijven onverminderd 
in stand.

5.  Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstan-
digheden

5.1  De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de 
ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk 
aan de bij cliënt gebruikelijke tijden en duur, 
tenzij anders overeengekomen. Cliënt staat er 
voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeids-
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duur van de ter beschikking gestelde medewer-
ker voldoen aan de relevante wet- en regelge-
ving.

5.2  Cliënt zal leverancier zo spoedig mogelijk infor-
meren omtrent een voorgenomen sluiting van 
zijn bedrijf of organisatie gedurende de looptijd 
van de overeenkomst. Indien cliënt nalaat om 
leverancier tijdig te informeren, is cliënt voor de 
duur van de sluiting van zijn bedrijf of organisa-
tie onverkort aan leverancier het overeengeko-
men tarief verschuldigd.

5.3  Cliënt zal zich ten aanzien van de ter beschik-
king gestelde medewerker gedragen op dezelfde 
zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte 
van zijn eigen medewerkers gehouden is.

5.4  Cliënt is jegens de ter beschikking gestelde 
medewerker en leverancier gehouden tot nako-
ming van de relevante wetgeving en de uit de 
daarmee samenhangende regelgeving voort-
vloeiende verplichtingen op het gebied van de 
veiligheid op de werkplek en de goede arbeids-
omstandigheden in het algemeen. 

6. Prijs en betaling
6.1  Indien de ter beschikking gestelde medewerker 

in opdracht of op verzoek van cliënt per dag  
langer werkt dan het overeengekomen of  
gebruikelijke aantal werkuren dan wel buiten  
de bij leverancier gebruikelijke werkdagen,  
is cliënt voor deze uren het overeengekomen  
extra uurtarief of, bij gebreke van een overeen-
gekomen extra uurtarief, het bij leverancier  
gebruikelijke extra uurtarief verschuldigd. 
Desgevraagd zal leverancier cliënt informeren 
over de geldende extra uurtarieven.

6.2  Kosten en tijd van woon-werkverkeer zullen aan 
cliënt in rekening worden gebracht overeen-
komstig de bij leverancier gebruikelijke regels en 
maatstaven. Desgevraagd zal leverancier cliënt 
informeren over de daarvoor gebruikelijke regels 
en maatstaven.

6.3  Indien schriftelijk tussen partijen overeen- 
gekomen, zal leverancier elke factuur vergezeld 
doen gaan van een specificatie op basis van 
urenstaten. 

6.4  Leverancier is gerechtigd om de tarieven van 
de ter beschikking gestelde medewerker aan te 
passen indien diens functie of taakomschrijving 
wijzigt. Leverancier zal dit schriftelijk uiterlijk 
dertig dagen voor de ingangsdatum aan cliënt 
mededelen. Indien cliënt niet akkoord wenst te 
gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt 
gerechtigd binnen veertien dagen na datum 
kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te 
zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in 
werking zou treden.

7.  Inlenersaansprakelijkheid; overige aan-
sprakelijkheid en vrijwaring

7.1  Leverancier is verantwoordelijk voor de tijdige 
en volledige afdracht van de voor de ter beschik-
king gestelde medewerker in verband met de 

overeenkomst met cliënt te betalen loonbe-
lasting, premies voor sociale verzekeringen en 
omzetbelasting. Leverancier vrijwaart cliënt voor 
alle vorderingen van de belastingdienst danwel 
van de instanties voor uitvoering van sociale 
verzekeringswetgeving die vanwege de over-
eenkomst met cliënt verschuldigd zijn, onder 
de voorwaarde dat cliënt leverancier onverwijld 
schriftelijk informeert over het bestaan en de 
inhoud van de vordering en de afhandeling van 
de zaak, waaronder het treffen van eventuele 
schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. 
Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, infor-
matie en medewerking aan leverancier verlenen 
om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen 
deze vorderingen te verweren.

7.2  Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor de selectie van de ter beschikking gestelde 
medewerker dan wel voor de resultaten van 
werkzaamheden die onder toezicht en leiding 
dan wel regie van cliënt tot stand zijn gekomen.

7.3  Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die de ter 
beschikking gestelde medewerker lijdt geduren-
de of in verband met de aan hem opgedragen  
werkzaamheden. Cliënt vrijwaart leverancier 
voor alle aanspraken van derden voortvloeiende 
uit of terug te voeren op de werkzaamheden 
verricht door de ter beschikking gestelde mede-
werker in het kader van de overeenkomst. Cliënt 
vrijwaart leverancier voor elke aansprakelijkheid  
voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood 
van de ter beschikking gestelde medewerker 
verband houdende met de uitoefening van de 
tussen leverancier en cliënt aangegane overeen-
komst.

 © 2008, ICT~Office 


