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ALGEMENE VOORWAARDEN COMMIT 2
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.commit2.nl

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Commit2, bestaande uit de besloten vennootschap, Commit2 B.V. gevestigd
te Leiden en operationeel vanuit Leiden, houdt zich bezig met de exploitatie van
arbeidsbemiddeling van kandidaat, freelancer, of projectkracht.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.
Kandidaat: iedere natuurlijkpersoon die op basis van opdrachtnemer bemiddeld wordt bij
opdrachtgever om bij opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Freelancer: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die op basis van opdrachtnemer bemiddeld
wordt bij opdrachtgever, die bij de opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden op
basis van eigen inspanningsverplichting verricht.
Projectkracht: ieder natuurlijkpersoon die op basis van opdrachtnemer bemiddeld wordt bij
opdrachtgever, die vanuit opdrachtnemer bij de opdrachtgever de overeengekomen
projectwerkzaamheden op basis van eigen inspanningsverplichting verricht.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdrachtgever opdrachtnemer opdracht
heeft gegeven als ook werkzaamheden die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden
verricht teneinde de aan haar gegeven opdracht te volbrengen, één en ander in de ruimste
zin des woords.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht ex artikel 7: 400 BW welke tussen opdrachtnemer
en opdrachtgever tot stand is gekomen op basis waarvan opdrachtnemer diensten levert aan
en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten welke door
of aan opdrachtnemer zijn verstrekt, waaronder begrepen een voortzetting van een eerder
door of aan opdrachtnemer verstrekte offerte of opdracht, alsmede op elke overeenkomst
welke door opdrachtnemer in de uitvoering van haar werkzaamheden wordt aangegaan.
2. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden en/of van de opdracht is slechts
mogelijk indien deze afwijkingen en/of aanvullingen schriftelijk zijn bevestigd door
opdrachtnemer aan opdrachtgever en gelden uitsluitend voor de offerte of opdracht
waarvoor deze overeen zijn gekomen. Indien van één of meer bepalingen van deze
algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort
van kracht.
3. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de opdracht vervangen alle eerder
tussen partijen gemaakte afspraken, tenzij anders overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten welke
opdrachtnemer met derden aan is gegaan of zal gaan ten behoeve van de uitvoering van de
offerte of opdracht.
5. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen die door opdrachtgever worden
gehanteerd, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door
opdrachtnemer zijn aanvaard.
6. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd zal
worden of anderszins niet verbindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen
onverkort van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op het voeren van en/of het voldoen
aan keurmerken door opdrachtnemer. Ten aanzien van het voeren van keurmerken zijn de
regels en voorwaarden van het betreffende keurmerk van toepassing.

Artikel 3 Offertes
Alle door 0pdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn gedurende drie maanden na dagtekening
geldig en vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de offerte blijkt.

Artikel 4 Totstandkoming, duur en einde Opdracht
1. De opdracht komt uitsluitend tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door
opdrachtnemer aan de opdrachtgever dan wel door ondertekening van de overeenkomst tot
opdracht door opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. De opdracht wordt aangegaan voor de tijd zoals beschreven in de opdracht.
3. De opdracht eindigt van rechtswege:
a. na het verstrijken van de tijd waarvoor de opdracht is aangegaan;
b. bij het volbrengen van de opdracht;
c. bij het overlijden van de kandidaat.
4. De opdracht kan door beide partijen, zonder rechterlijke tussenkomst, worden ontbonden
door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij indien:
a. de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren,
dan wel bij staking of ontbinding van de onderneming van de wederpartij;
b. de wederpartij toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van enige verplichting uit
hoofde van de opdracht en, nadat een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, niet
aan haar verplichtingen voldoet;
c. sprake is van een dusdanige verandering in de omstandigheden waaronder de
Opdracht is aangegaan welke is toe te rekenen aan de wederpartij dat van de andere
partij niet gevergd kan worden dat zij de opdracht langer laat voortduren.
5. Het in lid 4 onder b bepaalde is niet van toepassing indien opdrachtnemer de in de opdracht
genoemde termijn overschrijdt indien deze overschrijding is gelegen in omstandigheden die
buiten de macht van opdrachtnemer liggen en/of een wijziging van omstandigheden die zich
na het aangaan van de opdracht hebben voorgedaan.
6. Het in lid 4 onder b bepaalde is niet van toepassing indien sprake is van overmacht, tenzij
de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt. Onder overmacht wordt verstaan
elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden die de nakoming van de opdracht
blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan (één der) partijen kan worden
toegerekend. De verplichtingen van partijen zullen in geval van overmacht worden opgeschort
zolang de overmachtstoestand voortduurt.
7. De partij die de opdracht op grond van lid 4 van dit artikel ontbindt, heeft recht op een
vergoeding van de door haar als gevolg van de ontbinding van de opdracht geleden schade.
8. overgang van onderneming of fusie van één van beide partijen lijdt niet tot beëindiging van
de opdracht.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zich maximaal
inspannen de in de opdracht overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie-indicatoren te
realiseren. De door opdrachtnemer te vervullen opdracht betreft een inspanningsverplichting
en geen resultaatverplichting.
2. Opdrachtnemer garandeert nimmer enig met de opdracht beoogd resultaat.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht op een door haar te bepalen wijze uit. Opdrachtnemer
kan, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor de uitvoering van de opdracht gebruik
maken van derden. De kwaliteitsnormen van opdrachtnemer zullen hierbij dienen te worden
gehandhaafd.
4. Opdrachtnemer kan extra werkzaamheden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het
inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts, uitvoeren of doen uitvoeren
tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht, indien deze werkzaamheden naar
het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en de
noodzaak van de werkzaamheden is gebleken nadat de Opdracht tot stand is gekomen.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever onverwijld inlichten over de aard en de vergoeding van de
extra werkzaamheden.
5. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit onze locatie in Leiden.
6. De werkzaamheden kunnen geheel of gedeeltelijk plaatsvinden op locatie van
opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen en opdrachtgever voor
de medewerkers van opdrachtnemer kosteloos zorgdraagt voor geschikte werkruimte welke
voldoet aan de in de Wet gestelde eisen.
7. Voor zover lid 6 van dit artikel van toepassing is, vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer
tegen alle aanspraken welke gebaseerd zijn op of verband houden met het niet voldoen aan
de in de Wet gestelde eisen, meer in het bijzonder tegen aanspraken gebaseerd op artikel
7:658 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient alle voor het uitvoeren van de opdracht benodigde gegevens binnen
de door de opdrachtnemer gestelde termijn en op de overeengekomen wijze aan
opdrachtnemer te verstrekken alsmede alle aanwijzingen van opdrachtnemer op te volgen
ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, voor zover dit in redelijkheid van haar
verlangt kan worden.
2. Indien opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eisen, treden
partijen in overleg over de voortgang van de uitvoering van de opdracht. Mochten partijen
geen overeenstemming bereiken over de voortgang van de uitvoering van de opdracht, dan
kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

Artikel 7 Wetswijzigingen
Indien een wijziging in wetgeving en/of andere regelgeving een aanpassing van de
dienstverlening c.q. werkzaamheden tot gevolg heeft, zullen opdrachtnemer en
opdrachtgever met elkaar in overleg treden teneinde de opdracht zodanig aan te passen dat
deze in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Hieruit zowel direct als
indirect voortvloeiende kosten kunnen door opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij
opdrachtgever.

Artikel 8 Bemiddeling
1. Opdrachtnemer zal de betreffende vacature van opdrachtgever in de vorm van een
functiebeschrijving, offerte dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Een
email of hardcopy functiebeschrijving van opdrachtgever aan opdrachtnemer geldt ook als
een rechtsgeldige vastlegging van de opdracht.
2. Indien partijen afspraken maken over de tijd waarbinnen een opdracht zal zijn voltooid,
dienen deze afspraken beschouwd te worden als indicatief. Opdrachtnemer aanvaardt te
dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de kandidaat.
4. Opdrachtgever is de overeengekomen vergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd zodra
opdrachtgever een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat,
rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor of via derden. De vergoeding is verschuldigd
bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst, dan wel op het moment dat de kandidaat de
werkzaamheden voor opdrachtgever of derden gaat verrichten. Als geen vergoeding is
overeengekomen, dan geldt als vergoeding 20% berekend over het overeengekomen
jaarsalaris. Het jaarsalaris wordt berekend als 12 maandsalarissen, vakantiegeld, en eventuele
bijkomende emolumenten. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag,
dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, auto van de zaak (gefixeerd op 15% van
de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen en verder alle als inkomsten te kwantificeren
uitkeringen, (management-)vergoedingen en employee benefits.
5. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de kandidaat over zichzelf
heeft verstrekt of die van referenten over de kandidaat is verkregen, juist zijn. Indien de
kandidaat vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft beantwoord en/of voor
opdrachtgever belangrijke informatie heeft verzwegen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk
voor schade bij opdrachtgever, tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of
daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een
kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij die
schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen

grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer aangedragen kandidaat, die naar zijn
mening niet voldoet aan de door hem gestelde vereisten, vrij te stellen van werkzaamheden.
Het niet vrijstellen van werkzaamheden levert bewijs met uitsluiting van tegenbewijs in de
zin van artikel 7:900 lid 3 BW op, dat de door opdrachtnemer aangedragen kandidaat voldoet
aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten.
8. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen
– waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door
opdrachtnemer in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat met wie
opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor of via derden,
(mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door opdrachtnemer, een arbeidsverhouding
van welke aard dan ook is aangegaan.
9. Kiest de opdrachtgever voor een fee met garantiebepaling. Dan geldt; ingeval het
dienstverband tussen een door opdrachtnemer geplaatste kandidaat en opdrachtgever
binnen de gestelde proeftijd wordt beëindigt, zal opdrachtnemer de bemiddeling kosteloos
voor opdrachtgever hervatten. Lukt het opdrachtnemer niet om binnen een periode van twee
maanden een nieuwe kandidaat te vinden, dan zal 50% van het overeengekomen honorarium
worden geretourneerd.
10. Kiest de opdrachtgever voor een fee zonder garantiebepaling, oftewel fixed fee dan vervalt
de garantiebepaling zoals hierboven in artikel 8.9 is vermeld en kan opdrachtgever geen
aanspraak maken op restitutie van de fee.

Artikel 9 Freelance / Projectkracht
1. Opdrachtnemer zal de betreffende opdracht van opdrachtgever in de vorm van een
functiebeschrijving, offerte dan wel in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastleggen. Een
email of hardcopy functiebeschrijving van opdrachtgever aan opdrachtnemer geldt ook als
een rechtsgeldige vastlegging van de opdracht.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de freelancer /
projectkracht.
3. Opdrachtnemer zal alle bedragen die betrekking hebben op werkzaamheden van freelancer
/ projectkracht per kalendermaand factureren.
4. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de freelancer / projectkracht
over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over freelancer / projectkracht is verkregen,
juist zijn. Indien de freelancer / projectkracht vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft
beantwoord en/of voor opdrachtgever belangrijke informatie heeft verzwegen, is
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever, tenzij die schade mede is
veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove schuld aan de zijde van
opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een
freelancer / projectkracht niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten,
tenzij die schade mede is veroorzaakt door eigen opzet of daarmee gelijk te stellen eigen grove
schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen
– waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door
opdrachtnemer in het kader van een opdracht of introductie aangeboden freelancer /
projectkracht met wie opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel
voor of via derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door opdrachtnemer.
7. De overeengekomen termijnen voor nakoming van de opdracht worden slechts bij
benadering opgegeven. Zij gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat opdrachtnemer bij
overschrijding daarvan in gebreke dient te worden gesteld en
een redelijk termijn zal
moeten worden geboden om alsnog na te komen. Verzuim wegens overschrijding van een
nakomingstermijn zal opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding dan wel
ontbinding van de opdracht, met dien verstande dat ontbinding wel mogelijk zal zijn indien
nakoming blijvend onmogelijk is.
8. Opdrachtgever is het overeengekomen uurtarief aan opdrachtnemer verschuldigd zodra
freelancer / projectkracht bij opdrachtgever aanvangt met opdracht. Indien freelancer /
projectkracht op verzoek van opdrachtgever arbeid buiten gebruikelijke werktijden verricht
dan is opdrachtnemer gerechtigd een verhoogd uurtarief in rekening te brengen van 50% voor
avonduren en 100% voor weekend en op feestdagen.
9. Indien de opdracht voor het einde van de overeengekomen looptijd wordt beëindigd op
grond van reden die opdrachtgever is toe te kennen, heeft opdrachtnemer het recht om alle
tijdens looptijd van de opdracht aantoonbaar gemaakte kosten, welke nog niet in rekening
zijn gebracht met onmiddellijk ingang te vorderen.
10. De opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de opdracht of enige verlenging
daarvan en gedurende een periode van één jaar na het einde daarvan, geen freelancer /
projectkracht of derden die namens opdrachtnemer betrokken zijn of zijn geweest bij
uitvoering van de opdracht, in dienst te nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich
laten werken, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer daartoe specifieke afspraken hebben
gemaakt. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel dan zal deze aan
opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 25.000,- per freelancer / projectkracht of
werknemer.
11. Het bepaalde in artikel 9.10 geldt tevens voor freelancers / projectkrachten die door
opdrachtnemer aan opdrachtgever worden voorgesteld doch waarbij uiteindelijk geen
opdracht tussen partijen tot stand komt. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betreffende
door opdrachtnemer voorgestelde freelancer / projectkracht zonder tussenkomst van
opdrachtnemer te benaderen dan wel een opdracht / overeenkomst aan te gaan. Indien

opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel dan zal deze aan opdrachtnemer
een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding.

Artikel 10 Werkafspraken freelancer / projectkracht
1. Afspraken over het aantal uren zal in de opdracht worden opgenomen. De exacte
werktijden dat freelancer / projectkracht zijn of haar werkzaamheden zal verrichten worden
in onderling overleg tussen opdrachtgever en freelancer / projectkracht afgestemd. Het
overwerk vindt alleen plaats indien opdrachtnemer en opdrachtgever dat zijn
overeengekomen. Voor overwerk geldt een toeslag als vermeld in artikel 9.8 van deze
algemene Leveringsvoorwaarden.
2. Freelancer / projectkracht zal werken overeenkomstig de bij opdrachtgever bekende
richtlijnen en de op zijn of haar werkplek geldende huisregels alsmede de
bij
opdrachtgever gebruikelijke standaard procedures, methodes, technieken en werkwijzen.
Indien dergelijke regels op schrift staan zal opdrachtgever deze, eventueel middels
opdrachtnemer aan freelancer / projectkracht doen toekomen.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkplek van de freelancer / projectkracht steeds
voldoet aan de op dat moment geldende ARBO- en andere geldende voorschriften. Het is
opdrachtnemer te allen tijde toegestaan de werkplek hierop te controleren.
4. Afspraken betreffende vakanties en overige vrije dagen of uren zullen in goed overleg
tussen opdrachtgever en freelancer / projectkracht, opdrachtnemer worden gemaakt.
5. Tijdens geplande vakanties, overige vrije dagen en tijdens (kortstondige) ziekte van de
freelancer / projectkracht wordt door opdrachtnemer geen vervangende freelancer /
projectkracht ingezet om de werkzaamheden te continueren.
6. Freelancer / projectkracht dient zich te houden aan de door opdrachtgever schriftelijk
kenbaar gemaakte bepalingen en voorwaarden met betrekking tot toegangs- en
beveiligingsmaatregelen voor zover deze maatregelen redelijkerwijs zijn te stellen. Deze
bepalingen en voorwaarden dienen door opdrachtgever voor aanvang van de
werkzaamheden aan freelancer / projectkracht te worden verstrekt.

Artikel 11 Tarieven, Betaling en Incassokosten
1. Betaling van de facturen van opdrachtnemer dient zonder korting of verrekening te
geschieden.
2. Indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van
de opdracht, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte die
opdrachtnemer maakt voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in
dat geval verschuldigd:
- over de eerste € 5.000,-- 15%
- over het meerdere tot € 10.000,-- 10%
- over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
- over het meerdere tot € 60.000,-- 5%
- over het meerdere 3%

Artikel 12 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen
na ontdekking, doch uiterlijk één kalendermaand na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer, bij gebreke waarvan ieder
recht ter zake van opdrachtgever vervalt.
2. Een klacht zoals bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de
opdracht voor zover deze het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
2. Voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, is opdrachtnemer
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een jegens
haar gepleegde onrechtmatige daad of als gevolg van een toerekenbaar niet, niet tijdig of niet
volledig nakomen van enige verplichting uit hoofde van de opdracht.
3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de voor de betreffende
opdracht gefactureerde vergoeding (exclusief BTW).
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van
winst of inkomen, gemiste besparingen en/of bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde
te zijn.
7. Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervalt indien opdrachtgever
deze aansprakelijkheid niet schriftelijk heeft ingediend bij opdrachtnemer binnen 12
kalendermaanden nadat de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd zich hebben
voorgedaan althans dat deze feiten zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs geconstateerd
hadden kunnen worden.

Artikel 14 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen
de kandidaat, welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen, in de ruimste zin des
woords.

Artikel 15 Intellectueel Eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, alsmede alle
rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer vervaardigde en voortgebrachte stukken, waaronder begrepen
doch niet beperkt tot oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen,
adviezen, ontwerpen, software, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)overeenkomsten
en/of andere geestesproducten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden geëxploiteerd en/of op andere wijze ter kennis
van derden worden gebracht.
3. Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven materialen en middelen,
waaronder begrepen handboeken, handleidingen, protocollen en werkwijzen, berust, ook na
eventuele wijzigingen hiervan, bij opdrachtnemer.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Partijen, waaronder uitdrukkelijke begrepen opdrachtgever, opdrachtnemer, kandidaat en
freelancer / projectkracht, dienen geheim te houden datgene dat hen in het kader van de
uitvoering van de opdracht wordt of is toevertrouwd als ook alle informatie met betrekking
tot de onderneming van één der partijen en waarvan de betrokken persoon redelijkerwijs het
vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen over en weer persoonsgegevens beschermen
conform de geldende wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en het Reglement Bescherming Persoonsgegevens en elkaar alle
redelijke medewerking verlenen teneinde elkaar in staat te stellen de wettelijke
verplichtingen ten aanzien van het waarborgen van de privacy na te komen.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van
informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding
van een geheimhoudingsbeding of indien de informatie reeds bij het ontvangen van de
informatie aantoonbaar bekend was alsmede in gevallen waarin openbaarmaking
verplicht is op grond van de Wet. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij in
overleg treden met de wederpartij over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.
4. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting opleggen aan alle werknemers en derden
die voor hen werkzaamheden verrichten.
5. De in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichting zal na beëindiging van de opdracht
voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

Artikel 16 Slotbepaling
Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet
toegestaan zijn uit de opdracht voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde
over te dragen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsverhoudingen die opdrachtnemer aangaat in de uitvoering van de
werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die in verband met de werkzaamheden mochten ontstaan, in de ruimste zin
des woords, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de rechtbank te Leiden.

Aldus overeengekomen en ondertekend te……………d.d…………..

Opdrachtgever(s):

Opdrachtnemer:

(Naam + Handtekening)
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