Alle inkopen geschieden volgens de algemene voorwaarden uitzending
en detachering van Balvert Betonstaal BV 2016 gedeponeerd bij de KvK
te Den Haag op 28 januari 2016 onder dossiernummer; 28063924.
Artikel 1 Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
offerteaanvragen en overeenkomsten van Balvert Betonstaal B.V., nader
te noemen “opdrachtgever”, met betrekking tot de levering van zaken
en het verrichten van diensten in verband met het in- en uitlenen van
uitzend-detacheringsmedewerkers en alle overige daaruit voortvloeiende
rechtsverhoudingen met de wederpartij, nader te noemen
“opdrachtnemer”. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle
wettelijke en andere voorschriften, die op de uitvoering van de
overeenkomst betrekking hebben.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtnemer
gehanteerde voorwaarden wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van
de hand gewezen, deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig
in de plaats. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden gelden
slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
1.3. De opdrachtnemer met wie eenmaal op deze voorwaarden werd
gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid
daarvan op een later met opdrachtgever gesloten inleen en/of andere
overeenkomst in te stemmen. Als enige bepaling uit deze voorwaarden
nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal
worden genomen. De opdrachtgever heeft het recht deze algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal
rechtskracht hebben tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, ook
ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten en treedt in werking
30 dagen na bekendmaking daarvan door middel van deponering bij
Kamer van Koophandel (of in geval van al bestaande overeenkomsten
door mededeling daarvan aan opdrachtnemer).
Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn onherroepelijk. Alle door
opdrachtnemer in het kader van een aanbieding te maken kosten zijn
voor haar rekening.
2.2. Voorwaarden die deel uit hebben gemaakt van een uitnodiging van
opdrachtgever tot het doen van een aanbod aan opdrachtnemer
alsmede schriftelijk overeengekomen wijzigingen daarop, maken steeds
deel uit van de overeenkomst.
2.3. Mondelinge toezeggingen van en mondelinge afspraken met haar
personeel, dan wel vertegenwoordigers, binden opdrachtgever niet dan
nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2.4. Opdrachtgever is niet gebonden aan wijzigingen in de
overeenkomst die na de totstandkoming daarvan door opdrachtnemer
worden aangegeven.
Artikel 3 Uitvoering
3.1 Opdrachtnemer is verplicht de hem opgedragen levering c.q. het
werk uit te (laten) voeren naar de eisen van goed, deugdelijk en
vakkundig werk en in overeenstemming met de eisen van de
overeenkomst en de toepassing zijnde voorschriften, garanties en
instructies van producenten, leveranciers, overheidsinstanties, -diensten
en nutsbedrijven.
3.2. Opdrachtnemer dient voorts door opdrachtgever gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen en het hem ter beschikking gestelde
materieel te (laten) gebruiken in overeenstemming met het doel
waarvoor het is bestemd en zoals het gebruikt zou moeten worden.
3.3. Leveringen en diensten dienen te geschieden op keur van
opdrachtgever en de bouwdirectie op het werk. Opdrachtgever is te
allen tijde gerechtigd en waar ook te doen keuren en de voortgang van
de werkzaamheden van en bij opdrachtnemer na te gaan.
Opdrachtnemer is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen.
Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtnemer
4.1. De opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat wekelijks een overzicht
van het aantal door het ingeleende personeel bestede uren aan de
vertegenwoordiger van opdrachtgever wordt verstrekt.
4.2. VCU-certificering is bedoeld voor uitzendorganisaties en/of
detacheringbureaus die personeel leveren aan bedrijven die
werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in
risicovolle omgeving zoals: Werkzaamheden in fabrieken, installaties,
werkplaatsen en projectlocaties. Indien dit van toepassing is op de
opdrachtnemer dan dient de opdrachtnemer over een geldig VCUcertificaat te beschikken.
4.3. Opdrachtnemer zal er voor zorgdragen dat opdrachtgever in het
bezit komt van een kopie van het VCU certificaat.
4.4. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om personeel van derden in
te lenen en door te lenen aan opdrachtgever anders dan na schriftelijke
toestemming van opdrachtgever.

4.5. Indien voor de werkzaamheden een certificaat benodigd is dan zal
de opdrachtnemer zorgen dat het ingeleend personeel dit
certificaat/deze certificaten heeft dan wel hierover tijdig zal beschikken.
Deze certificaten dienen te zijn goedgekeurd door een door
opdrachtgever aangewezen opleidingscentrum en zijn voor rekening van
de opdrachtnemer.
4.6. Indien een of meerdere personen van het ingeleend personeel ten
onrechte niet over de benodigde certificaten beschikken kan
opdrachtgever besluiten het betreffende ingeleend personeel direct uit
te sluiten van werkzaamheden. In dat geval is opdrachtgever ook geen
betalingen voor dit ingeleend personeel verschuldigd. Opdrachtnemer is
verplicht als gevolg hiervan door opdrachtgever geleden en te lijden
schade, gevolgschade daaronder begrepen, te vergoeden.
4.7. De opdrachtnemer zal binnen zo kort mogelijke termijn zorgdragen
voor vervanging van het ingeleend personeel indien gevallen zoals
beschreven in lid 7.2 zich voordoen.
4.8. De opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een actuele lijst
met certificaten van zijn medewerkers. Bij controle door opdrachtgever
is de Opdrachtnemer verplicht dit document te overleggen.
4.9. Partijen voeren geen actief wervingsbeleid naar elkaars
medewerkers.
4.10. De opdrachtnemer zal geen personeel inzetten dat ontslagen is
door opdrachtgever, tenzij opdrachtgever hier schriftelijk mee instemt.
4.11. De opdrachtnemer is geheel verantwoordelijk voor de juiste en
efficiënte uitvoering van de werkzaamheden, dit in overeenstemming
met de algemene voorwaarden, de betreffende raamovereenkomst en
eventuele deelovereenkomsten.
4.12. Opdrachtnemer doet afstand van enig (intellectueel eigendom)
recht dat zij kan uitoefenen op de resultaten van de door haar uit te
voeren werkzaamheden.
4.13. De opdrachtnemer verplicht zich uitsluitend werknemers in te
zetten van wie hij een kopie van een geldig identiteitsbewijs heeft
gecontroleerd op juistheid en in zijn administratie heeft opgenomen.
Indien gebruik gemaakt wordt van vreemdelingen overeenkomstig de
Vreemdelingenwet, dient de opdrachtnemer tevens te zorgen voor een
tewerkstellingsvergunning en bevestiging BSN registratienummer.
Werknemers zijn verplicht op de eerste werkdag het originele
identiteits- bewijs te tonen aan opdrachtgever, vervolgens zal
opdrachtgever conform de Wet de identiteit van de werknemer
vaststellen, daarnaast kan opdrachtgever een kopie maken van het
identiteitsbewijs. De werknemer dient in dat geval toestemming te
verlenen dat deze kopie door opdrachtgever in de administratie wordt
opgenomen. De opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat
opdrachtgever in het bezit komt van de genoemde documenten.
Genoemde documenten zullen door opdrachtgever in de administratie
ten minste 5 jaar worden bewaard na de laatste tewerkstelling.
4.14. De opdrachtnemer is verplicht aan alle wettelijke vereisten te
voldoen. Eventuele door opdrachtgever en/of de opdrachtgever van
opdrachtgever te betalen boetes en/of schade als gevolg van het niet
nakomen van opdrachtnemer van wettelijke vereisten – waaronder
maar niet uitsluitend begrepen de boetes van de Arbeidsinspectie –
komen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. De
opdrachtnemer is verplicht deze boetes en/of schade op eerste verzoek
van opdrachtgever te vergoeden.
4.15. Indien van bovenstaande regels wordt afgeweken dan is de
opdrachtnemer naar keuze van opdrachtgever ofwel een nader door
opdrachtgever te bepalen boete verschuldigd, dan wel gehouden tot
vergoeding van alle diensten gevolge door opdrachtgever geleden
schade. Bovendien is opdrachtgever in dat geval bevoegd de
overeenkomst per direct te beëindigen zonder enig bedrag of een
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
4.16. Gedurende de contractperiode is overname van ingeleend
personeel door opdrachtgever mogelijk onder de voorwaarden zoals
vastgelegd in de met opdrachtnemer overeengekomen overeenkomst.
Artikel 5 Aansprakelijkheden opdrachtnemer
5.1. De opdrachtnemer garandeert dat het ingeleende personeel voldoet
aan de gevraagde functie-eisen, certificaten, geldige diploma’s,
referenties en indien van toepassing de juiste vergunning in het kader
van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Indien blijkt dat het ingeleend
personeel niet voldoet aan de gevraagde functie-eisen en/of certificaten
is de opdrachtnemer verplicht het ingeleend personeel voor eigen
rekening en risico te vervangen. Alle door opdrachtgever ter zake
geleden en te lijden schade, gevolgschade daaronder begrepen, komt
voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
5.2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte
schade en kosten van opdrachtgever, inclusief bedrijfsschade, welke
voortvloeit uit het niet naleven van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en/of de wet en vrijwaart opdrachtgever voor alle kosten,
schade en aanspraken van derden, daaronder begrepen de
opdrachtgever van opdrachtgever en toekomstige eigenaren en
gebruikers en overheden en personeel van opdrachtnemer, terzake van
of in verband met de opdracht.
5.3. Opdrachtnemer is verplicht zich WA te verzekeren zoals door
opdrachtgever verlangd. Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken
welke hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft of gebruikt,
genoegzaam te verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn.
5.4. Opdrachtgever kan ontstane schade verhalen op het ingeleende
personeelslid, indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van het ingeleende personeelslid, zulks laat onverlet de
verhaalsmogelijkheden van opdrachtgever op opdrachtnemer krachtens
het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.
5.5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor fouten, wanprestaties en/of
tekortkomingen, welke door het ingeleende personeelslids bij de
uitoefening van zijn functie zijn ontstaan. Deze worden aan de
opdrachtgever toegerekend.
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Artikel 6 Vervanging ingeleend personeel
6.1 In geval van afwezigheid van minimaal één week (aan
opdrachtgever gemelde vakanties uitgezonderd) van ingeleend
personeel zal de opdrachtnemer per ommegaande maar in elk geval
binnen twee werkdagen voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen en
zal zij zich ten volle inspannen om de continuïteit in de uitvoering van de
werkzaamheden te waarborgen. De opdrachtnemer heeft voor
vervanging van het ingeleend personeel de voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtgever nodig. Opdrachtgever zal haar
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
6.2 De voor het oorspronkelijk ingeleende personeel geldende
uurtarieven zullen bij vervanging niet worden verhoogd. Vervanging
door een medewerker die aan minder kwalificaties voldoet is slechts bij
uitzondering, en met schriftelijke motivering, toegestaan, mits
opdrachtgever schriftelijk hiermee heeft ingestemd.
6.3 Indien het ingeleend personeel (langdurig) afwezig is en de
opdrachtnemer geen vervanging regelt, of opdrachtgever niet instemt
met de door de opdrachtnemer voorgestelde vervanging, is
opdrachtgever gerechtigd de eventuele deelovereenkomst of
projectovereenkomst onverwijld tussentijds te beëindigen.
6.4 Tussentijdse beëindiging van een deelovereenkomst of
projectovereenkomst overeenkomstig lid 6.3 geeft de opdrachtnemer
nimmer recht op vergoeding van enig bedrag en/of schadevergoeding.
6.5 In geval van vervanging is de opdrachtnemer verplicht er voor zorg
te dragen dat de vervangende medewerker alle voorwaarden en
eventuele bijzondere bepalingen die aan het ingeleend personeel zijn
opgelegd overneemt.
Artikel 7 Tarieven
7.1 De tarieven waartegen opdrachtnemer het ingeleend personeel aan
opdrachtgever zal uitlenen zullen in een tussen partijen af te sluiten
overeenkomst worden vastgelegd.
7.2 Overwerk zal uitsluitend op schriftelijk verzoek van opdrachtgever
uitgevoerd worden. Hiertoe zal het tarief verhoogd worden afhankelijk
van de te volgen cao en hetgeen is overeengekomen tussen partijen. De
overwerktoeslag geldt alleen bij een aantal gewerkte uren hoger dan het
aantal in de deelovereenkomst of Projectovereenkomst vastgelegde uren
per week.
7.3 Het is de opdrachtnemer slechts toegestaan overwerk bij
opdrachtgever in rekening te brengen indien opdrachtgever schriftelijk
om overwerk heeft verzocht en opdrachtgever schriftelijk heeft
ingestemd met het aantal opgegeven overwerkuren.
7.4 De reiskostenvergoeding is conform de huidige fiscale regelgeving.
Dit betreft alleen zakelijke reizen - aldus geen woon-werkverkeer - die
op verzoek van opdrachtgever worden ondernomen, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
Artikel 8 Urenregistratie en facturatie
8.1 Het door het ingeleend personeel gedurende de duur van de deelinleenovereenkomst of projectovereenkomst (gemiddeld) aantal te
werken dagen en uren per week, worden in een deelinleenovereenkomst of projectovereenkomst opgenomen. Het ingeleend
personeel zal bij het indelen van zijn werktijd overleg met de
vertegenwoordiger van de opdrachtnemer voeren. Deze
urenverantwoordingsstaat moet ter goedkeuring door de
vertegenwoordiger worden geparafeerd. De feitelijk gewerkte uren
kunnen, nadat zij door de vertegenwoordiger zijn geaccordeerd,
wekelijks worden gefactureerd. Indien er afwijkingen ontstaan in de
uren of verlenging in de deelovereenkomst dienen zowel opdrachtgever
als de opdrachtnemer akkoord te gaan met de ontstane afwijkingen.
Indien facturen en/of bijlagen correctie behoeven, zullen deze worden
geretourneerd.
8.2 De factuur dient te voldoen aan art. 35 van de Wet Omzetbelasting
1968 en dient te zijn voorzien van:
a. een deugdelijk ingevuld mandagenregister,
b. een door de vertegenwoordiger van opdrachtgever ondertekende
leveranciers bon van opdrachtnemer.
c. Op de factuur dient vermeld te worden: - adressering aan de juiste
afdeling van opdrachtgever - nummer van de deel- projectovereenkomst
of projectovereenkomst (in dien dit ontbreekt: het nummer van de
raamovereenkomst). - projectcode - tijdvak - of de verleggingsregeling
m.b.t. de omzetbelasting al dan niet van toepassing is - de BTW
nummers van de opdrachtnemer en de geadresseerde. Slechts indien
aan alle vereisten is voldaan zullen facturen in behandeling worden
genomen.
8.3 Een door opdrachtgever ontvangen factuur zal binnen dertig dagen
na ontvangst door opdrachtgever worden voldaan, onder de voorwaarde
dat de werkzaamheden conform de deelovereenkomst of
projectovereenkomst en deze algemene voorwaarden zijn verricht.
8.4 Betaling door opdrachtgever houdt geen aanvaarding in van enig
deel van de uitgevoerde werkzaamheden en beperkt niet het recht van
opdrachtgever om claims in te stellen of schadevergoeding te eisen.
8.5 Partijen zullen meewerken aan technologische vernieuwingen op het
gebied van factureren.
8.6 Zekerheden voor zover vereist door de algemene voorwaarden,
raamovereenkomst en/of de deelovereenkomst of project-overeenkomst
zullen overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraken en
conform een model door een bank of verzekeringsmaatschappij,
goedgekeurd door opdrachtgever, worden afgegeven. Indien de
geldigheid van een dergelijke garantie vervalt voordat de gebeurtenis
plaatsvindt waarvoor de garantie oorspronkelijk afgegeven is, dient de
opdrachtnemer te zorgen voor verlenging van de geldigheidsduur zoals
wordt verlangd door V&SH. Het cederen van vorderingen is voor beide
partijen niet toegestaan.
8.7 Opdrachtgever is bevoegd om op de bedragen die zij uit welke
hoofde ook verschuldigd is aan de opdrachtnemer en/of aan
opdrachtnemer gelieerde vennootschappen in mindering te brengen de

bedragen die opdrachtgever uit welken hoofde ook, te vorderen heeft
van de opdrachtnemer en/of aan de opdrachtnemer gelieerde
vennootschappen. Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat
opdrachtgever op verrekening kan doen.
Artikel 9 Keten- en Inlenersaansprakelijkheid
9.1 Voor zover op een overeenkomst keten- en/of
inlenersaansprakelijkheid van toepassing zijn, gelden de navolgende
bijzondere verplichtingen voor opdrachtnemer:
a. aan opdrachtgever een mandagenregister te overhandigen, welke per
werknemer van de opdrachtnemer vermeldt: naam,
Burgerservicenummer (BSN), datum, gewerkte uren (de identiteit van
de inlener);
b. aan opdrachtgever aantonen dat de ingeleende werknemer over een
geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.
c. aan opdrachtgever desgevraagd de loonstaten ter inzage te
verstrekken;
d. al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde
werknemers strikt na te komen;
e. telkenmale op verzoek van opdrachtgever een verklaring te tonen,
inzake zijn betalingsgedrag bij de Belastingdienst met betrekking tot zijn
afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies;
f. opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aansprakelijkheden
die voortvloeien uit onderbetaling/niet-betaling van de door
opdrachtnemer voor de opdracht ingezette personen in relatie tot de wet
aanpak schijnconstructie. Indien opdrachtgever ondanks hiervoor
gestelde aansprakelijk word gesteld zal opdrachtnemer, opdrachtgever
geheel schadeloos stellen.
g. opdrachtgever te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door de
Opdrachtnemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan
wel ingevolge de wet.
9.2 Opdrachtgever heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer
terzake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en
loonbelasting, waarvoor opdrachtgever ingevolge de Keten- en
Inlenersaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de
opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde Grekening. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is
opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen
aan premie sociale verzekering en loonbelasting rechtstreeks te storten
naar de Belastingdienst. Dientengevolge is de opdrachtnemer indien
opdrachtgever van dit recht gebruik maakt gehouden op zijn facturen
niet het verschuldigde Btw-bedrag op te voeren, maar ten aanzien van
de BTW te vermelden: ’BTW VERLEGD’, voor zover wettelijk is
toegestaan. Opdrachtgever informeert de opdrachtnemer indien zij van
het recht als voorzien in dit lid gebruik wil maken, een en ander
voorafgaand aan de eerste betaling. Opdrachtgever is in voornoemde
gevallen door betaling hiervan jegens de opdrachtnemer gekweten, voor
zover het deze bedragen betreft.
9.3 Indien opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor niet betaalde
belasting en premies door de opdrachtnemer of na hem komende
onderaannemers deze belasting en premies heeft moeten voldoen heeft
opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag dat door hem is
voldaan, verhaal op de opdrachtnemer. De vordering van opdrachtgever
wordt vermeerderd met de wettelijke rente en gemaakte kosten. Door
voldoening door opdrachtgever aan de verplichtingen ingevolge de
geldende CAO jegens de werknemers van haar opdrachtnemer heeft
opdrachtgever op opdrachtnemer verhaal ten belopen van hetgeen door
opdrachtgever te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke
rente en gemaakte kosten.
Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1 Op de offerteaanvraag, overeenkomst en alle overige
rechtsverhoudingen daaruit voortvloeiende tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
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