Algemene Voorwaarden Jansen en Co uitzenden en detacheren

Jansen en Co verleent diensten ten behoeve van opdrachtgevers met betrekking tot het
ter beschikking stellen van (haven)personeel.

Artikel 1: algemeen
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b. De opdrachtnemer: Havenwerk, de rechtspersonen die de opdracht uitvoert.
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de rechtspersoon.
Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
de opdrachtnemer en de opdrachtgever, voor zover wet-of regelgeving de toepassing van
deze voorwaarden uitsluiten of beperken en wijzigingen in deze voorwaarden, welke door
beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2 Voor zover voor de opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn,
maken deze deel uit van de overeenkomst.
De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen
steeds volledig te zullen respecteren.
Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en
opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer is ontvangen. De
bevestiging is gebaseerd op de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte
informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst zo juist en zo volledig mogelijk
weer te geven.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
3.3 Alle diensten die door opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste
inzicht en naar de eisen van goed vakmanschap.
Artikel 4: verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever is verplicht om, alle gegevens die nodig zijn voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking te stellen.
4.2 Ingeval van controle m.b.t. financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de
opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering of
voltooiing van de opdracht relevant is.
4.3 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te informeren over feiten en
omstandigheden die voor het uitvoeren van de opdracht belangrijk kunnen zijn.
4.4 De opdrachtgever staat in voor correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens.
4.5 Indien noodzakelijk worden originele akten opgenomen in de werkdossiers.
4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en
het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking
stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 5: uitvoering van de opdracht
5.1 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende
opdracht wordt uitgevoerd. De wensen van de opdrachtgever worden hierbij zoveel
mogelijk in acht genomen.
5.2 De opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in
rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor
vooraf toestemming heeft verleend en de werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht
van de opdrachtnemer.
Artikel 6: aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtnemer en/of haar personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor enig
verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan,
ongeacht of dit verlies of deze schade door opdrachtgever of door derden is geleden.
6.2 De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade geleden door
derden indien sprake is van opzet dan wel grove schuld van leidinggevend personeel van
de opdrachtnemer.

6.3 Opdrachtgever dient de opdrachtnemer en/of haar personeelsleden te vrijwaren van
aanspraak van derden voor schade, in welke vorm dan ook.
6.4 Alle aanbiedingen en dienstverlening geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde
dat de opdrachtnemer direct noch indirect enigerlei aansprakelijkheid zal dragen voor het
gedrag van door haar ter beschikking gestelde werknemers, vertoond jegens derden
en/of de opdrachtgever en/of personen in dienst of werkzaam bij of voor de
opdrachtgever. Onder gedrag wordt tevens verstaan het leveren van ondeugdelijk werk
en/of het aangaan van eventuele verbintenissen waardoor de opdrachtgever dan wel
derden worden verbonden, afgesloten door de uitzendkracht.
6.5 Opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht de werkplek, gereedschappen
en werktuigen waarmee hij de arbeid verricht op zodanige wijze in te richten en te
onderhouden, alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen
en voorzieningen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht van de
opdrachtnemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed is beschermd.
6.6 Opdrachtgever verklaart zich bekend met artikel 7:658, 4e lid BW, luidende dat hij,
die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon
met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft overeenkomstig het bepaalde in de leden 1,
2 en 3 van dat artikel, aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening
van zijn werkzaamheden lijdt.
6.7 Opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht aan de opdrachtnemer en de
betrokken uitzendkracht tijdig en voor aanvang van de werkzaamheden informatie te
verschaffen over de verlangde beroepskwalificatie alsmede aan de opdrachtnemer een
document te verstrekken waarin de specifieke kenmerken van de in te nemen
arbeidsplaats staan vermeld. Tevens is opdrachtgever verplicht de uitzendkracht op
afdoende wijze en in overstemming met de arbeidsomstandighedenwet
veiligheidsinstructie te geven en de uitzendkracht te wijzen op gevaren welke zich
kunnen voordoen bij het verrichten van de werkzaamheden.
6.8 Indien een uitzendkracht een bedrijfsongeval overkomt, is opdrachtgever verplicht
zorg te dragen voor het opmaken van een rapportage en deze aan de opdrachtnemer ter
beschikking te stellen. De rapportage dient gespecificeerd aan te geven of, en in
hoeverre, het ongeval het gevolg is van het nemen van onvoldoende maatregelen ter
voorkoming van ongevallen.
6.9 Indien opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, is hij
jegens de uitzendkracht van de opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van schade die
de uitzendkracht dientengevolge heeft geleden ter zake van de uitvoering van zijn
werkzaamheden.
6.10 Opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer gehouden alle verplichtingen, vermeld in
dit artikel, na te komen en vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken en de daaraan
verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand,
geldend gemaakt in de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting,
onverminderd de eventuele overige rechten van de opdrachtnemer jegens
opdrachtgever.
6.11 Opdrachtgever is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op
grond van het bepaalde in dit artikel. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van de
opdrachtnemer tevens kopieën van verzekeringspolissen te overhandigen.
Artikel 7: intellectuele eigendom
7.1 De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van
de geest,
welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van

opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
7.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten waaronder begrepen
werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van
opdrachtnemer te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor
verveelvoudiging en/ of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan alleen
geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft
uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van
tussentijdse beëindiging van de opdracht is het oorgaande van overeenkomstige van
toepassing.
7.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden
ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de
werkzaamheden van de opdrachtnemer.
Artikel 8: honorarium
8.1 Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de
verleende opdracht.
8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst lonen en/ of prijzen een wijziging
ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan tepassen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover
andere afspraken hebben gemaakt.
8.3 Het honorarium van de opdrachtnemer, wordt na volbrenging van de
werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en
opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
Artikel 9: betaling
9.1 Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te
geschieden binnen de overeengekomen termijn. Betaling dient te geschieden in de valuta
waarin is gefactureerd door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer
aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is
de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste 3 x heeft aangemaand
te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van
opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te
brengen tot op de datum van algehele voldoening.
9.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Artikel 10: opzegging
10.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in de overeenkomst opzeggen.
10.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
Artikel 11: geheimhouding
11.1 De opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking
heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
11.2 De opdrachtgever zal de inhoud van schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer,
die niet zijn opgesteld of gedaan niet openbaar maken.
11.3 De opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door
hem ingeschakelde derden.
Artikel 12: toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze
Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands Recht van toepassing.

