ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en
arbeidsbemiddeling.
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HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1
DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 iampower: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd en
kantoorhoudend te (3044 EN) Rotterdam aan de thurledeweg 19, ingeschreven in het
handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 24243571 en / of één
van haar dochterondernemingen, waaronder movall.
1.2 Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de
uitoefening van beroepofbedrijfaan eeninlener uitzendkrachten terbeschikking stelt
voorhet verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van
deze inlener.
1.3 Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een
uitzendonderneming werkzaamheden verricht o f gaat verrichten ten behoeve en
onder leiding en toezicht van een inlener.
1.4 Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een
uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten.
1.5 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van
een overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever arbeid te
verrichten.
1.6 Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een
inlener waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen waaronder een
uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden
ten behoeve en onder leiding en toezicht van een inlener.
1.7 Inlenerstarief:hetbedragpertijdseenheiddatdeinleneraandeuitzendonderneming
verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Het omvat de
kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede
een marge voor de dienstverlening van de uitzendonderneming.

1.8 Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de
uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een
door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te
verrichten onder leiding en toezicht van die inlener.
1.9 Arbeidsbemiddelingsonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten
behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden, behulpzaam is bij het
zoeken van arbeidskrach- ten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de
totstandkoming van een arbeidsovereen- komstnaarburgerlijkrechtdanweleenaanstelling
totambtenaarwordtbeoogd.
1.10 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de
diensten van een arbeidsbemiddelingsonderneming.
1.11 Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen een
arbeidsbemiddelingsonderneming en een opdrachtgever en/of een werkzoekende tot
het verrichten van de onder lid 8 genoemde diensten.
1.12 NBBU-cao: de cao voor Uitzendkrachten die geldt voor ondernemingen die als
lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en
Uitzendondernemingen (NBBU).
1.13 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten,
wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt
over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.
1.14 Inlenersbeloning: de bij de opdrachtgever geldende beloning voor
uitzendkrachten in dienst van de opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie
zoals uitgeoefend door een medewerker, bestaande uit de navolgende 6
loonelementen:
•
•
•

Uitsluitend het geldend periodeloon in de schaal;
De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week /
maand / jaar / periode. Deze kan ter keuze van iampower worden
gecompenseerd in tijd en / of geld;
Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid
(waaronder feestdagen) en ploegentoeslag;

•
•

•

Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de
opdrachtgever bepaald;
Kostenvergoeding (voor zover iampower deze vrij van
loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten
en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitvoering van de
functie;
Periodieke, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en
Overeenkomsten met IAMPOWER. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens
voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen IAMPOWER en de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de
uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoopof andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in
deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen
hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.4 Indien IAMPOWER niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
IAMPOWER in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5 Indien IAMPOWER bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever
afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens
geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen IAMPOWER en de

Opdrachtgever.
ARTIKEL 3
TOTSTANDKOMING VAN DE INLEENOVEREENKOMST

3.1 Alle Offertes van IAMPOWER zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door
IAMPOWER aangegeven termijn geldig. Indien IAMPOWER geen termijn heeft
aangegeven in haar Offerte, zal de Offerte in ieder geval na 30 dagen automatisch
komen te vervallen. Alle Offertes kunnen op elk moment door IAMPOWER worden
herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 IAMPOWER kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever de Offerte
van IAMPOWER schriftelijk aanvaardt. Indien de Opdrachtgever mondeling dan wel
schriftelijk een opdracht/order plaatst bij IAMPOWER zonder dat deze is
voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is
ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer
de opdracht/order door IAMPOWER schriftelijk is bevestigd of wanneer IAMPOWER
op verzoek van de Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de
opdracht/order.
3.4 De inleenovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de
inlener of doordat de uitzendonderneming feitelijk uitzendkrachten ter beschikking
stelt aan de inlener.
3.5 De specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht door de
uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan de inlener zijn opgenomen in
de inleenovereenkomst.
Een wijziging of aanvulling van de inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze
door de uitzendonderneming schriftelijk is bevestigd.
ARTIKEL 4
WIJZE VAN FACTURERING

4.1 De facturen van de uitzendonderneming zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd
op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, alsmede
het inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten.

4.2 De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en
accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale)
ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Bij verschil tussen de bij de uitzendonderneming ingeleverde tijdverantwoording
en de door de inlener behoudengegevens daarvan,geldtdebijdeuitzendonderneming
ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
4.4 Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan de
uitzendonderneming het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens
de opgave van de uitzendkracht, tenzij de inlener aantoont dat voornoemde
tijdverantwoording correct is.
4.5 Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan de
uitzendonderneming besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar
bekende feiten en omstandigheden. Deuitzendonderneming gaathiertoenietoverzolang
ergeenredelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
4.6 Als de inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan drie
uren gebruik maaktvan diensarbeidsaanbod, isdeinlener verplichttotbetaling vanhet
inleners- tarief over ten minste drie uren per oproep als:
• de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15uurper
week bedraagt ende werktijden niet zijn vastgelegd; of
• deinlener deomvang vandearbeidnietofnieteenduidig heeft
vastgelegd.
4.7 De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de uitzendonderneming zonder
enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
4.8Uitsluitend indien de uitzendonderneming beschikt over een G-rekening kan de
inlener de uitzendonderneming verzoeken om in overleg te treden over de
mogelijkheid dat de inlener een percentagevan het gefactureerde bedrag opde
betreffenderekening stort,alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte
overeenstemming kan van voor- noemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
4.9 Op eerste verzoek van de uitzendonderneming zal de inlener een schriftelijke
machtigingverstrekken aan de uitzendonderneming om de bedragen van de facturen

middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van
de bankrekening van de inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPAmachtigingsformulier gebruiken.
ARTIKEL 5
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

5.1 De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de
Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
5.2 De Opdrachtgever is jegens de Medewerker en IAMPOWER verantwoordelijk
voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving
voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede
arbeidsomstandigheden in het algemeen.
5.3 De Opdrachtgever is gehouden om aan de Medewerker en aan IAMPOWER tijdig,
in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie
te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van
de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Medewerker actieve
voorlichting met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
5.4 Indien de Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de
Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op
de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke
rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het
bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate
van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen
ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De Opdrachtgever
informeert IAMPOWER zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5.5 De Opdrachtgever zal aan de Medewerker alle schade vergoeden die de
Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en
voor zover de Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658
en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

5.6 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond
van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van IAMPOWER verstrekt de
Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan IAMPOWER.
ARTIKEL 6
BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de uitzendonderneming werken voor de
inlener bevrijdend.
6.2 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de
uitzendkracht, is niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks
geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de
uitzendonderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of
verrekening.
6.3 Alsdeinlenereenfactuurbetwist,zalditbinnenachtdagennaverzenddatumvande
betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan de uitzendonderneming kenbaar
worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de
factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
6.4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem
verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van
rechtswege in verzuim. Vanafdatmomentisdeinlenertevenseenvertragingsrentevan1%
permaand,een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het
factuurbedrag aan de uitzendonderneming verschuldigd.
6.5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand
daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het niet
nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de
inlener. De buitengerechte- lijke incassokosten van de uitzendonderneming, te
berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00
vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
6.6 Indien de inleenovereenkomst is aangegaan met meer dan één inlener, welke
inleners behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle inleners

hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de
tenaamstelling van de factuur.
6.7 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de inlener daartoe - naar de
meningvandeuitzendonderneming -aanleiding geeft,isdeinlenerverplichtopeerste
schriftelijk verzoek van de uitzendonderneming:
• een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 4lid
9van deze voorwaarden te verstrekken; en/of
• een voorschot te verstrekken; en/of
• afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de
verplichtingen jegens de uit- zendonderneming, door middel van
bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.
De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in
verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de inlener.
6.8 Ingeval de inlener geen gehoor geeft aan een verzoek van de uitzendonderneming
als bedoeldinhetvorigelid,danwelindieneenincassomislukt,verkeertdeinlenervan
rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien de
inlener in verzuim verkeert, dan is de uitzendonderneming gerechtigd de uitvoering
van haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten dan wel de
inleenovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat de
uitzendonderneming een schadevergoeding verschuldigd is aan de inlener. Alle
vorderingen van de uitzendonderneming worden als gevolg van de opzegging direct
opeisbaar.
6.9 Indien IAMPOWER schade leidt als gevolg van weigerachtige betaling door de
opdrachtgever, in welke vorm dan ook, is de opdrachtgever ook aansprakelijk voor
deze schade.
ARTIKEL 7
ONTBINDING
7.1 Alseenpartijingebrekeblijftaan zijnverplichtingen uitdeinleenovereenkomst te
voldoen, is deanderepartij-naasthetgeenindeinleenovereenkomst isbepaald-gerechtigd
de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in

gebreke verkerende partij schriftelijk ingebrekeisgesteldenhemeenredelijketermijnis
gebodenomde tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.
7.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal
zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend;
• deanderepartijzijneigenfaillissementaanvraagtofinstaatvan
faillissementwordtverklaard;
• de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
• de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
• buitentoedoenvandeenepartijopeenaanmerkelijkdeelvanhet
vermogenvande anderepartij beslag wordtgelegd, dan welindien de
andere partijanderszins niet langerin staat moet worden geacht de
verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
7.3 Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van
de inleenovereenkomst had ontvangen, kanhijdeinleenovereenkomst slechtsgedeeltelijk
ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de
uitzendonderneming nog niet is uitgevoerd.
7.4 Bedragen die de uitzendonderneming vóór de ontbinding aan de inlener heeft
gefactureerd in verband methetgeenzijreedsteruitvoering vandeinleenovereenkomst
heeftgepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op
het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
ARTIKEL 8
AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Behoudensbepalingenvandwingendrecht,alsmedemetinachtnemingvandealgemene normen
van redelijkheidenbillijkheid, is de uitzendonderneming niet gehouden totenige vergoedingvan
schadevanwelkeaarddanook,directofindirect, ontstaanaandeuitzend- kracht, deinlenerofaan
zakendanwel personen bijofvan deinlenerofeen derde,verband houdend met een
inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
•
de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de
uitzendonderneming aan de inlener,ookwanneermochtblijkendatdie
uitzendkrachtnietblijkttevoldoenaandedoor de inlener aan hem gestelde

•
•
•

vereisten.
eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht.
toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde,
waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de
uitzendkracht.
het zonder schriftelijke toestemming van de uitzendonderneming
doorlenen door de inlener van de uitzendkracht.

8.2 Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade is in ieder
geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
•
het bedrag dat de verzekering van de uitzendonderneming uitkeert, dan
wel;
•
indiendeuitzendondernemingnietvoordebetreffendeschadeisverzekerd
ofde verzekering niet (volledig) uitkeert, het door de
uitzendonderneming gefactureerde bedrag. Ishetbedragdatinrekeningis
gebrachtafhankelijkvaneentijdsfactor, danisde aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat door de uitzendonderneming in de maand voorafgaand
aan de schademelding bij de uitzendonderneming in rekening is
gebracht. Bij gebrekevaneenvoorafgaande maand, isbeslissend wat de
uitzendonderneming inde maand waarin het schadeveroorzakende feit
heeft plaatsgevonden aan de inlener volgens de inleenovereenkomst in
rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
8.3 Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is de
uitzendonderneming nimmer aansprakelijk.
8.4 Deinlenerisverplichtomzorgtedragenvooreenafdoende,totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alledirecte en indirecteschadeals bedoeldinlid 1totenmet3vandit artikel.
8.5 In ieder geval dient de inlener de uitzendonderneming te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel
geleden door die uitzendkracht of derden.
8.6 De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen vanaansprakelijkheid komen te
vervallen,alsersprakeisvanopzetofgroveschuldaandezijdevandeuitzendonderneming en/of
diens leidinggevend personeel.
8.7 De,uitzendondernemingheeftteallentijdehetrecht,indienenvoorzovermogelijk, eventuele
schadevandeinlenerongedaantemaken.Hiertoewordttevensgerekendhet recht van de
uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel
beperken.

ARTIKEL 9
OVERMACHT
9.1 In geval van overmacht van de uitzendonderneming zullen haar verplichtingen uit hoofde van
de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder
overmacht wordt verstaan elke van de wil van de uitzendonderneming onafhankelijke
omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en
welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico
behoort te komen.
9.2 Zodrazichbijdeuitzendondernemingeenovermachttoestandvoordoetalsinlid1vandit artikel
bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
9.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan:
werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie
en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingenin elektronische
communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming,
aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van
personeel.
9.4 Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de uitzendondernemingzijnopgeschort. Dezeopschortingzalechternietgeldenvoorverplichtingen waarop de
overmachtgeenbetrekking heeftenreedsvoorhetintredenvandeovermachttoestand zijn
ontstaan.
9.5 Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestandlangerdandriemaandenzalduren,isiederderpartijengerechtigdde
inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De
inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aande
uitzendondernemingverschuldigdevergoedingen,welkebetrekkinghebbenopde periode vóór de
overmacht toestand, aan de uitzendonderneming tebetalen.
9.6 De uitzendonderneming is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van
enigerleischadevan of bijdeinlener,nochiszijdaartoegehoudenna beëindigingvan de
inleenovereenkomstalsinlid5vanditartikelbedoeld.
ARTIKEL 10
GEHEIMHOUDING
10.1 Deuitzendonderneming endeinlenerzullengeenvertrouwelijkeinformatievanofoverde
andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding

of inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover
–verstrekkingvandieinformatienodigisomdeinleenovereenkomstnaarbehorente kunnen
uitvoerenofopheneenwettelijkeplichttotbekendmakingrust.
10.2 Op verzoek van de inlener zal de uitzendonderneming de uitzendkracht verplichten tot
geheimhouding omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of
gewaarwordt,tenzijopdeuitzendkrachteenwettelijkeplichttotbekendmakingrust.
10.3 Hetstaatdeinlenervrijomdeuitzendkrachtrechtstreeksteverplichtentotgeheimhouding. De
inlener informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een
afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan de uitzendonderneming.
10.4 De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele
schade van de inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de
uitzendkracht.
ARTIKEL 11
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op deze algemene voorwaarden, opdrachten, inleenovereenkomsten en/of andere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen,
zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin de uitzendonderneming is gevestigd.
ARTIKEL 12
SLOTBEPALINGEN
12.1 Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordtvernietigd, zullen de overige
bepalingenvandezevoorwaardenvolledigvankrachtblijvenenzullenpartijeninoverleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeente
komen,waarbijzoveelmogelijkhetdoelendestrekkingvandenietigeof vernietigde bepaling in acht
zullen wordengenomen.
12.2 De uitzendonderneming is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van
een inleenovereenkomst over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de inlener niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
inleenovereenkomst over te dragen aan een derde.

HOOFDSTUK 2
VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN
UITZENDKRACHTEN
ARTIKEL 13
HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN
13.1 De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing.
Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat er geenarbeidsovereenkomst.
13.2 Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de
inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt
daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De
uitzendondernemingheeftalsformelewerkgevergeenzichtopdewerkplekendete verrichten
werkzaamheden, op basis waarvan de inlener dient zorg te dragen voor een veilige
werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de uitzendkracht.
13.3 Deinlenerzal,zonderschriftelijketoestemmingvandeuitzendonderneming, dedoorhem
ingeleende uitzendkracht niet opzijn beurt weer doorlenen aan een derde om onder diens leidingen
toezichttewerken.Eenovertredingvanonderhaviglidleidtertoedatdeuitzendon- derneming
gerechtigdisomdeterbeschikkingstellingvandeuitzendkrachten/ofde inleenovereenkomst per
direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdendeschadeaande
inlenerinrekeningtebrengen.Deinlenersteltdeuitzendonderne- ming alsdan volledig schadeloos.
ARTIKEL 14
INHOUD EN DUUR VAN DE INLEENOVEREENKOMST EN DE
TERBESCHIKKINGSTELLING(EN)
14.1 In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht
aandeinlenerterbeschikkingwordtgesteldopgenomen.Deinleenovereenkomstkanniet worden
beëindigd zolang er uitzendkrachten aan de inlener ter beschikking worden gesteld.
14.2 De inlener zal de uitzendonderneming informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan de uitzendonderneming deaarden de duurvan de
uitzendovereenkomst met de uitzendkracht kan bepalen.
14.3 Als de uitzendovereenkomst voorziet in het uitzendbeding, dan hoeven de uitzendonderneming,uitzendkrachten/ofdeinlenergeenopzegtermijninachttenemenalszijdeterbeschikkingstelling tussentijds wensen te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.4 Als deuitzendovereenkomst nietvoorzietin hetuitzendbeding, daniser sprakevan een
uitzendovereenkomstvoorbepaaldeofonbepaaldetijd.Inditgevalkandeinlenerde
terbeschikkingstellinguitsluitendtussentijdseindigenonderdevoorwaarde datdemetde
terbeschikkingstelling verband houdende betalingsverplichtingen voortduren tot het verstrijken
van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling. De uitzendonderneming is alsdan
gerechtigdomhetinlenerstarieftotdeovereengekomenduurvandeterbeschikkingstelling aan de
inlener in rekening te (blijven) brengen overeenkomstig het gebruikelijkec.q. het te verwachten
arbeidspatroon van de uitzendkracht, tenzij de uitzendonderneming en de inlener hieromtrent
schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
14.5 Alsdeinlenerdeterbeschikkingstellingwensttebeëindigenterwijlernietsisovereengekomen
omtrent de duur van de terbeschikkingstelling en deuitzendkracht op basis van een
uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt er een opzegtermijn
van één maand.
14.6 Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de uitzendkracht, dan wel een
conflictsituatie,dandientdeinlenerdeuitzendondernemingdaartijdigvanopdehoogte te stellen.
De uitzendonderneming zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflict- situatie kan
worden opgelost.
14.7 De uitzendonderneming kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting
jegens deuitzendkrachtdeinlenerminimaalvijfwekenvoorheteindevandeuitzendovereenkomst
voorbepaaldetijdverzoekenomaantegevenofhijvoornemensisomdeterbeschikkingstel- ling te
continueren. Deinlener isalsdangehoudenom binnen drie dagenaan te geven of hij de
terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informe- renvande
uitzendondernemingleidtertoedat,deinlenerdekostenverbandhoudendemet de vergoeding ex
artikel 7:668 BW integraal aan de uitzendonderneming dient te vergoeden.
ARTIKEL 15
HET INLENERSTARIEF, (UUR)BELONING EN OVERIGE VERGOEDINGEN
15.1 De inlener is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht het inlenerstarief aan de
uitzendonderneming verschuldigd, behoudens hieromtrent andersluidende afspraken zijn
gemaakt.
15.2 Het inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de uitzendkracht verschuldigde
loon. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de
terbeschikkingstellingenzonodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaaldenzijngelijkaanhet
loonen vergoedingendiewordentoegekendaanvergelijkbarewerknemers,werkzaamingelijkeof
gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).

15.3 Onder het loonverhoudingsvoorschrift vallen de volgende componenten:
uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
•
de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan –zulks ter
keuze van de uitzendonderneming- gecompenseerd worden in tijd en/ of
geld;
•
toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid
(waaronder feestdagentoeslag) en ploegendienst;
•
initiële loonstijging;
•
onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere
kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
•
periodieken.
15.4 Tariefwijzigingentengevolgevancao-verplichtingenenwijzigingeninoftengevolgevanwet-en
regelgevingzoalsfiscaleensocialewet-enregelgeving,wordenmetingangvanhettijdstipvan diewijzigingen
aandeinlenerdoorberekendenzijndienovereenkomstigdoordeinlenerverschuldigd, ook als deze
wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.
ARTIKEL 16
INFORMATIEVERPLICHTING INLENER
16.1 Deinlenerinformeertdeuitzendondernemingtijdig,juistenvollediginzakede
looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift als bedoeld in artikel 15, zodat de
uitzendonderneming het loon van de uitzendkracht kan vaststellen.
16.2 Indienhetloonenoverigevergoedingenvandeuitzendkrachtnietkunnenworden vastgesteld
volgens het loonverhoudingsvoorschrift worden deze vastgesteld aan de hand van gesprekken
die door de uitzendonderneming worden gevoerd met de inlener en de uitzendkracht. Bijhet
vaststellenvanhetloongeldtalsleidraadhetopleidingsniveau en de ervaring vandeuitzendkrachten
de benodigdecapaciteiten die deinvulling vandiefunctie met zich meebrengt.
16.3 De uitzendonderneming is gerechtigd om het inlenerstarief met terugwerkende kracht te
corrigerenenaandeinlenerinrekeningtebrengen,indienblijktdat(eenvan) decomponenten als
bedoeld in artikel 15lid 3, onjuist zijnvastgesteld.
ARTIKEL 17
DE CIVIELE KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR LOON
17.1 Naast de uitzendonderneming is de inlener hoofdelijk aansprakelijk jegens de
uitzendkracht voordevoldoeningvanhetaandeuitzendkrachtverschuldigdeloon,tenzijdeinlener
zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.

17.2 Deinlenerdienttenbehoevevanhetaantonenvanzijnniet-verwijtbaarheidiniedergevalde
uitzendonderneming tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van het
loonverhoudingsvoorschrift conform artikel 15 lid 1.
17.3 De uitzendonderneming is jegens de inlener gehouden om de uitzendkracht te belonen
conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de NBBU-cao voor Uitzendkrach- ten.
17.4 Indien de inlener zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de
uitzendkrachtinhetkadervandeketenaansprakelijkheidvoorloon, treedthijhieroverin overleg met
de uitzendonderneming.
17.5 Deinleneronthoudtzichvanhetopvragenvandegegevensdiegeenbetrekking hebbenop ofin
verbandstaantothetloonvan deuitzendkracht. Deuitzendonderneming behoudt zich het recht
voor om geanonimiseerde informatie aan de inlener te verstrekken. Ten aanzien van deverkregen
informatiemetbetrekkingtotdeuitzendkrachtisdeinlenerverplichttot geheimhouding.
ARTIKEL 18
AANGAAN (RECHTSTREEKSE) ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE
UITZENDKRACHT
18.1 Alsdeinlenermeteenhemdoordeuitzendondernemingterbeschikkinggesteldeoftestellen
uitzendkrachtrechtstreekseenarbeidsovereenkomst,danweleenandersoortigearbeidsver- houding
wilaangaan,stelthijdeuitzendondernemingdaarvan onverwijldschriftelijkinkennis. Partijentreden
vervolgensinoverlegomdewensvandeinlenertebespreken.Alsuitgangspunt geldtdatdeinleneraande
uitzendondernemingeenredelijkevergoedingisverschuldigd,voor dedoordeuitzendonderneming
verleendediensteninverbandmetdeterbeschikkingstelling, werving en/ofopleiding vande
uitzendkracht,overeenkomstighetbepaaldeinartikel 9alid2 Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs.
18.2 Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer
verstaan:
•
het aanstellen als ambtenaar;
•
de overeenkomst van opdracht;
•
aanneming van werk;
•
hetterbeschikkinglatenstellenvandeuitzendkrachtaandeinlenerdooreen
derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of
ander werk.
•
18.3 Deinlenergaatnietrechtstreekseenarbeidsovereenkomstmetdeuitzendkrachtaan,als de
uitzendkrachtdeuitzendovereenkomstmetdeuitzendondernemingnietrechtsgeldig heeft
beëindigd.

18.4 Het is de inlener verboden om uitzendkrachten ertoe te bewegen om een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met een andere onderneming aan te gaan,
met de bedoeling de uitzendkrachten middels deze andere onderneming in te lenen.
18.5 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
•
•
•

De (aspirant) uitzendkracht die bij IAMPOWER is ingeschreven;
De (aspirant) uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling voor het aangaan van de
arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd

18.6 Indien een Medewerker door tussenkomst van IAMPOWER aan de mogelijke
Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via
derden met die Medewerker een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere
functie voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze Opdrachtgever aan
IAMPOWER een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het Opdrachtgeverstarief dat door
IAMPOWER in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Medewerker voor de
duur van twee maanden op basis van een fulltime dienstverband. De Opdrachtgever is deze
vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst
van IAMPOWER in contact is gekomen met de Medewerker.
18.7 Voor de start van het wervingstraject om vervolgens kandidaten te kunnen voorstellen, is
opdrachtgever verantwoordelijk voor het doorgeven van kandidaten die al bekend zijn, welke
voor betreffende vacature in aanmerking komt. Wanneer opdrachtgever IAMPOWER hier niet
in voorziet, zal iedere voorgestelde kandidaat aangemerkt worden een kandidaat aangebracht
via IAMPOWER.
18.8 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat
met een Medewerker die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een
Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die Medewerker 2080 uren
heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan IAMPOWER een vergoeding verschuldigd van 20% van
het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 2080 uren minus de – op basis van de
Overeenkomst – reeds door de Medewerker gewerkte uren.
18.9 Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Medewerker binnen zes
(6) maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een
Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij een
vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken
Medewerker van toepassing zou zijn geweest over een periode van 2080 gewerkte uren minus
de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – reeds door de Medewerker gewerkte uren. Dit
geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Medewerker hiertoe – rechtstreeks of via derden

– heeft benaderd als wanneer de Medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de
Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
ARTIKEL 19
WERKPROCEDURE & SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN
19.1 De Opdrachtgever verstrekt IAMPOWER voor aanvang van de Overeenkomst een
accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden,
arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
19.2 IAMPOWER bepaalt, aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en
de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in
aanmerking komende (kandidaat)Medewerker, welke (kandidaat)Medewerker zij aan de
Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is gerechtigd
de voorgestelde (kandidaat)Medewerker af te wijzen, waardoor de Terbeschikkingstelling van
de voorgestelde (kandidaat)Medewerker geen doorgang vindt.
19.3 De uitzendkracht wordt door de uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand van
zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de inlener aangedragen functievereisten.
19.4 Niet-functierelevantevereistendiebovendien(kunnen)leidentot(in)directe discriminatie,
ondermeerverbandhoudendemetras, godsdienst,geslacht en/ ofhandicap, kunnenniet door de
inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen door de uitzendonderneming nietworden
gehonoreerd,tenzijzewordengesteldinhetkadervaneendoelgroepenbeleid dat wettelijk is
toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.
19.5 Deinlenerheefthetrechtom,alseenuitzendkrachtnietvoldoetaandedoordeinlener gestelde
functievereisten, dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan de
uitzendonderneming kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden de uitzendondernemingminimaaltebetalenhetaandeuitzendkrachtverschuldigdeloon,vermeerderdmet het
werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de NBBU-cao voortvloei- ende
verplichtingen.
19.6 Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is de uitzendonderneming gerechtigd om
een voorsteltedoentotvervangingvandeuitzendkracht,bijvoorbeeldindiendeuitzendkrachtniet
langerin staat is dearbeid teverrichten,dan welinverbandmet een door tevoerenreorganisatie of
herplaatsingsverplichting. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

ARTIKEL 20
FUNCTIE EN BELONING
20.1 Vóór aanvang van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de
door de Medewerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle
elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat
moment bekend) aan IAMPOWER.
20.2 De beloning van de Medewerker, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en
kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de toepasselijke Cao (daaronder mede
begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
20.3 Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
overeenstemt met de werkelijk door de Medewerker uitgeoefende functie, zal de
Opdrachtgever aan IAMPOWER onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende
inschaling aanreiken. De beloning van de Medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de
hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de
Overeenkomst worden aangepast, indien de Medewerker op die aanpassing in redelijkheid
aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning.
Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert IAMPOWER de beloning van de
Medewerker én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit
gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan
IAMPOWER verschuldigd.
20.4 De Opdrachtgever stelt IAMPOWER tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden,
op de hoogte van wijzigingen in één of meerdere elementen van de Inlenersbeloning en van
vastgestelde initiële loonsverhogingen.
20.5 Overwerk, werk in ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder
begrepen feestdagen) en/of werk in verschoven uren wordt beloond conform de ter zake
geldende regeling in de toepasselijke Cao of - indien van toepassing - de Inlenersbeloning en
wordt aan de Opdrachtgever doorberekend
ARTIKEL 21
OPDRACHTGEVERSTARIEF
21.1
Het door de Opdrachtgever aan IAMPOWER verschuldigde Opdrachtgeverstarief
wordt berekend over de door de Medewerker gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over
de uren waarop IAMPOWER op grond van de Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst
en/of de Cao aanspraak heeft. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de

toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen. Over het Opdrachtgeverstarief, de
toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
21.2 Het Opdrachtgeverstarief wordt vermeerderd met de door IAMPOWER verschuldigde
transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst van een Medewerker, waarvan de
Terbeschikkingstelling bij dezelfde Opdrachtgever minimaal twee jaar heeft geduurd, eindigt. De
transitievergoeding zal door IAMPOWER één op één aan de betreffende Opdrachtgever
worden doorberekend.
21.3 Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt IAMPOWER de
beloning van de Medewerker en het Opdrachtgeverstarief (opnieuw) vast op basis van de door
de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de
beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen
van de Inlenersbeloning meegenomen.
21.4 Naast het in lid 2 van dit artikel bedoelde geval is IAMPOWER in ieder geval ook gerechtigd
om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de
kosten van de uitzendarbeid stijgen:
•
als gevolg van wijziging van de toepasselijke Cao of van de daarbij
geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende Cao
en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
•
als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving,
waaronder begrepen – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – wijzigingen
in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, zoals de
Participatie- en Quotumwet, wijzigingen in of ten gevolge van de Cao of
enig verbindend voorschrift;
•
als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige)
verplichte uitkering, voortvloeiende uit de toepasselijke Cao, de bij de
Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of
arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.
21.5 Indien de Opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met
betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de
Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen.
21.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door IAMPOWER zo spoedig
mogelijk aan de Opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.
21.7 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning te laag is
vastgesteld, is IAMPOWER gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast
te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te

passen en in rekening te brengen. IAMPOWER kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor
te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door IAMPOWER zijn gemaakt, aan de
Opdrachtgever in rekening brengen.
ARTIKEL 22
ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS DE UITZENDONDERNEMING
22.1 De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7:658 BW en de geldende Arbo-wetgevingdeverplichtingheeftomtezorgenvooreenveiligewerkplekvandeuitzendkracht.De inlener
verstrektdeuitzendkracht concreteaanwijzingen omtevoorkomendatdeuitzend- krachtinde
uitoefeningvanzijnwerkzaamhedenschadelijdt.Tevensverstrektdeinlenerde uitzendkracht
persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. Indien de benodigdheden doorde
uitzendondernemingwordenverzorgd,isdeuitzendonderneming gerechtigd de kosten die
daarmee samenhangen bij de inlener in rekening te brengen.
22.2 Voordatdeterbeschikkingstelling eenaanvang neemt,verstrektdeinleneraandeuitzendkracht en uitzendonderneming de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatievandeuitzendkracht,alsmededeRisico-Inventarisatieen-Evaluatie(RI&E), bevat- tende de
specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De uitzendkracht dient voldoende
gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de werkzaam- heden aanvang
kunnenvinden.
22.3 Deinleneristegenover deuitzendkrachtenuitzendonderneming aansprakelijkvooren
dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening
vanzijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schadein belangrijke matehetgevolg isvan opzet of bewuste
roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaaldeinartikel7.
22.4 Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft
bekomen dat daarvan de dood hetgevolgis, isdeinlener overeenkomstig artikel 6:108BWjegens de
in dat artikel bedoelde personen en jegens de uitzendonderneming gehouden tot vergoeding
vandeschadeaandebedoeldepersonen,tenzijdeschadeinbelangrijkematehetgevolgis vanopzetof
bewusteroekeloosheidvandeuitzendkracht, allesmetinachtneming vanhet bepaalde inartikel7.
22.5 De inlener vrijwaart de uitzendonderneming volledig tegen aanspraken, jegens de
uitzendondernemingingesteldwegenshetnietnakomendoordeinlenervandeinditartikel
genoemde verplichtingen enzaldehiermeeverbandhoudendekosten rechtsbijstandvolledigaande
uitzendonderneming vergoeden. De inlener verleent de uitzendonderneming de bevoegdheid
haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
22.6 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 23
IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS
23.1 Deinlenersteltbijaanvangvandeterbeschikkingstellingvaneenuitzendkrachtdiens identiteit
vast aan de handvan hetoriginele identiteitsdocument. Deinlener richtzijn administratie zodanig in
dat de identiteit van de uitzendkracht kan worden aangetoond.
23.2 De inlener behandelt de hemin het kader van de terbeschikkingstellingter kennis gekomen
persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming
met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevantewetgeving.
23.3 Deinlenerisgehoudenominhetgevalvaneendatalek,waarbijkansisopverliesof onrechtmatige
verwerkingvanpersoonsgegevensvandeuitzendkrachtendiededoorde uitzendonderneming aan
hem terbeschikking zijn gesteld, een melding te doen bij het College bescherming
persoonsgegevens en de uitzendonderneming. Indien noodzakelijk zal de uitzendonderneming de
betrokken uitzendkrachten informeren.
23.4 De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden
opgelegdomdathijzijnverplichtingenalsindevoorgaandeledenbedoeld,nietisnagekomen.
23.5 De inlener zal, indien er aanspraken jegens de uitzendonderneming zijn ingesteld wegens
het nietnakomendoordeinlenervandeinditartikelgenoemdeverplichtingen,dehiermee
verband houdende schade waaronder kosten van rechtsbijstand, volledig aan de uitzendonderneming vergoeden.
ARTIKEL 24
AUTO VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSSLUITING
24.1 Als de inlener voornemens is de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen, deelt de
inlenerditonverwijldmedeaandeuitzendonderneming.Uitsluitendinoverlegmetde
uitzendonderneming komt de inlener met de uitzendkracht overeen dat de auto privé gereden
magworden,zodatdeuitzendonderneminghiermeerekeningkanhoudenindeloonheffing. Alsde
inlenerditnalaatishijgehoudendedaaruitvoortvloeiendeschade,kostenen(fiscale) gevolgen te
vergoeden die de uitzendonderneming lijdt.
24.2 Alsergedurendedeterbeschikkingstellingeenbedrijfssluitingofverplichtevrijedag
plaatsvindt, informeert de inlener de uitzendonderneming hieromtrent bij het aangaan van de
inleenovereenkomst,zodatdeuitzendonderneminghiermeerekeningkanhouden bijhet vaststellen
vandearbeidsvoorwaarden.Alsdeinlenerditnalaatishijgedurendede bedrijfssluitingofverplichte
vrijedag,aandeuitzendonderneming verschuldigd hetaantal uren zoals overeengekomen in de
inleenovereenkomst, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief.

HOOFDSTUK 3
VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING
ARTIKEL 25
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN
De strekking van de in voorgaande hoofdstukken van deze algemene voorwaarden opgenomen
bepalingen, is van overeenkomstige toepassing op de arbeidsbemiddelingsovereenkomst tussen
de arbeidsbemiddelingsonderneming en de opdrachtgever.
ARTIKEL 26
VERGOEDING EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST
26.1 De door de opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verschuldigde vergoedingkanbestaanuit,hetzijeenvantevorenvastovereengekomenbedrag,hetzijuiteenvan tevoren
overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto
jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.
26.2 Tenzijschriftelijkandersovereengekomen,isdeinlid1vanditartikelbedoelde vergoeding
slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomstrespectievelijkandersoortigearbeidsverhoudingalsbedoeldinartikel17lid2meteen door de
arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende. De vergoeding is eveneens
verschuldigd indien de door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde werkzoekende
op andere wijze - bijvoorbeeld middels terbeschikkingstelling - werkzaamhe- den voor de
opdrachtgever gaat verrichten.
26.3 De specifieke voorwaarden op basis waarvan de arbeidsbemiddelingsonderneming de
arbeidsbemiddeling uitvoert zijn opgenomen in de arbeidsbemiddelingsovereenkomst.
26.4 Eventuele pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
ARTIKEL 27
AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE
27.1 Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of
binnen zes maandennabeëindigingdaarvanzelf(alsnog) eensamenwerkingalsgenoemdinartikel26
lid2 (en/of artikel 18 lid 2) met een door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerde
werkzoekende aangaat, ishijterstondaan dearbeidsbemiddelingsonderneming de
overeengekomen vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 28
SELECTIE VAN WERKZOEKENDE
28.1 De werkzoekende wordt door de arbeidsbemiddelingsonderneming geselecteerd enerzijds
aan de hand van de door opdrachtgever aan de arbeidsbemiddelingsonderneming verstrekte
wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende
deaardvandefunctieenanderzijdsaandehandvandebijdearbeidsbemiddelingsonderneming
bekende hoedanigheden en kundigheden van de werkzoekende.
28.2 Niet-functierelevante eisenbijhetverstrekken van wenseneninlichtingen betreffendede
gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, kunnen
nietdoordeopdrachtgever wordengesteld.Iniedergevalzullendezeeisendoorde
arbeidsbemiddelingsonderneming niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het
kader van een doelgroepenbeleid die wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te
bevorderen.

