Algemene Voorwaarden Search PRO B.V.
Detachering, Werving & Selectie
1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden:
Arbeidsovereenkomst:

De onderhavige Algemene Voorwaarden in verband met de bemiddeling
van Freelancers, detacherings,- en W&S kandidaten door Search PRO
Hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.

Bemiddeling:

De beschikbaarstelling van al dan niet tijdelijke arbeidscapaciteit aan
Klant door Search PRO op basis van de in de Overeenkomst -
uiteindelijk door Klant bepaalde - Kandidaat die beschikt over de
vereiste opleiding, deskundigheid en ervaring om de overeengekomen
werkzaamheden voor de Klant naar behoren uit te voeren.

Freelancer:

De door Search PRO bemiddelde en uiteindelijk door Klant
geaccepteerde Freelancer die bij de Klant de overeengekomen
werkzaamheden op basis van inspanningsverplichting verricht.
Freelancer kan een natuurlijk of een rechtspersoon zijn.

Detachering kandidaat

De door Search PRO bemiddelde en uiteindelijk door Klant
geaccepteerde detachering kandidaat die bij de Klant de
overeengekomen werkzaamheden op basis van inspanningsverplichting
verricht. Kandidaat is een natuurlijkpersoon en staat op de loonlijst van
Search PRO.

Kandidaat:

Iedere natuurlijke persoon die door Search PRO wordt geworven en
geselecteerd om een arbeidsovereenkomst met Klant aan te gaan.

Search PRO:

Search PRO B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Industrieweg 15
3641 RK Mijdrecht. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 65193474

Klant:

De rechtspersoon met wie Search PRO de Overeenkomst heeft gesloten
inzake de werving & selectie van een Kandidaat dan wel de bemiddeling
van een Freelancer.

Overeenkomst:

Schriftelijk document (onder andere een bevestiging verzonden per email) tussen Search PRO en Klant, waarbij de door Search PRO
bemiddelde Freelancer door Klant wordt ingehuurd in verband met het
verrichten van de in dat document overeengekomen werkzaamheden.

Opdrachtovereenkomst

Schriftelijk document (onder andere een bevestiging verzonden per email) tussen Search PRO en Klant, waarbij Klant Search PRO de
opdracht geeft om een Kandidaat te werven en selecteren.

Partijen:

Search PRO en Klant gezamenlijk.

2

Onderwerp en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1

Search PRO bemiddelt bij het (voor)selecteren van een of meerdere Freelance of detachering
kandidaten ten behoeve van Klant, waarbij Klant één of meerdere kandidaten accepteert in
verband met het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden bij en ten behoeve van de
Klant. Daarnaast werft en selecteert Search PRO ten behoeve van Klant Kandidaten met als doel
een arbeidsovereenkomst met aan te gaan.

2.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingsvormen, opdrachten,
overeenkomsten of hoe ook genaamd van Search PRO voor zover betrekking hebbende op de
Bemiddeling van Freelancers en detachering kandidaten en de werving & selectie van Kandidaten.

2.3

Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel op de
Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4

De toepasselijkheid van inkoop--of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2.5

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen
zullen in dat geval in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2.6

Alle aanbiedingen en andere uitingen van Search PRO zijn vrijblijvend, tenzij door Search &
Source schriftelijk anders is aangegeven.

2.7

Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Search PRO
Verstrekte gegevens waarop Search PRO haar aanbieding baseert.

2.8

Aan de begrippen die in de Algemene Voorwaarden worden gebruikt met een hoofdletter, komt
dezelfde betekenis toe als daaraan is gegeven in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden.

3

Uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtovereenkomst

3.1

Search PRO zal alle redelijke inspanningen verrichten om het beoogde resultaat te behalen
met betrekking tot de overeengekomen door Klant verstrekte bemiddelings--dan wel de
wervings-- en selectieopdracht.

3.2

Klant vrijwaart Search PRO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de bemiddelings-- dan wel werving en selectieopdracht dan wel de
(Opdrachts)Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

3.3

De overeengekomen termijnen voor nakoming van de Overeenkomst en Opdrachtovereenkomst
Worden slechts bij benadering opgegeven. Zij gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat
Search PRO 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 Klant nimmer het recht geven op schadevergoeding dan wel ontbinding
van de Overeenkomst dan wel Opdrachtovereenkomst, met dien verstande dat ontbinding wel
mogelijk zal zijn indien nakoming blijvend onmogelijk is.

3.4

Bij intrekking van een al gegeven opdracht tot bemiddeling, ongeacht de vraag of die schriftelijk
dan wel mondeling is gegeven, is Search PRO gerechtigd te factureren als zou die Overeenkomst
wel tot stand zijn gekomen uitgaande van het redelijkerwijze te verwachten
bedrag dat in rekening zou zijn gebracht indien door bemiddeling van Search PRO wel een
Freelancer, detachering of W&S kandidaat zou zijn geplaatst.

3.5

Klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor de definitieve keuze van de Freelancer, detachering- of
W&S kandidaat die door Search PRO in het kader van de Overeenkomst aan Klant is voorgedragen
en door Klant is geaccepteerd.

3.6

Nadat door bemiddeling van Search PRO door Klant een Freelancer of detachering
kandidaat is geaccepteerd zal Search PRO zorgdragen dat tussen Search PRO en
Freelancer of detachering kandidaat een overeenkomst (bijv. in de vorm van een bevestiging per
e-mail) wordt gesloten ten aanzien van de verdere invulling van de afspraken in verband met het
uitvoeren van de werkzaamheden door Freelancer bij Klant. Bovendien draagt Search PRO zorg
voor de administratieve afhandeling en facturatie ten aanzien van de door Freelancer ten behoeve
van Klant verrichte werkzaamheden.

4

Specifieke afspraken ten aanzien van Opdrachtovereenkomst

4.1

Search PRO is gehouden zich in te spannen om ten behoeve van Klant geschikte
Kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij Klant. Voor
de beslissing om met een door Search PRO geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst
aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze Arbeidsovereenkomst,
is Klant verantwoordelijk. Klant aanvaardt dat Search PRO op geen enkele wijze aansprakelijk is
voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door Kandidaten die
Search PRO heeft geselecteerd.

4.2

Om de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst in verband met de werving & selectie van
Kandidaten zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Klant tijdig alle
documenten en gegevens die Search PRO ten aanzien van die opdracht nodig heeft. Klant zal
op verzoek van Search PRO een vertegenwoordiger benoemen die, ten behoeve van een
behoorlijke uitvoering van de opdracht, de contacten met Search PRO zal onderhouden.

4.3

Search PRO is bij te werven personeel gehouden Kandidaten aan te dragen die voldoen aan
het profiel dat door Klant is verstrekt.

4.4

Ingeval het dienstverband tussen een door Search PRO geplaatste Kandidaat en Klant binnen de
wettelijke proeftijd wordt beëindigd, zal Search PRO de zoekopdracht direct en tegen
gereduceerde kosten dan wel kosteloos voor Klant hervatten. Lukt het Search PRO niet om binnen
een periode van twee maanden een nieuwe Kandidaat te vinden, dan zal 50% van het
overeengekomen honorarium aan Klant worden geretourneerd.

4.5

Search PRO is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan Klant voor te dragen Kandidaat werft
en selecteert. In dat kader is Search PRO niet verplicht om aan Kandidaten persoonlijke of
zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden
en/of persoonlijke verleden van Kandidaat. Evenmin zal Search PRO actief enige informatie
verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische
gesteldheid van de Kandidaat.

4.6

Voor zover Kandidaat zelf informatie aan Search PRO geeft omtrent arbeidsongeschiktheids-
verleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever,
naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige
arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is
Search PRO niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat Search PRO ten
aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Ten aanzien van deze informatie is Search PRO volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen
welke informatie zij aan Klant ter beschikking stelt.

5

Totstandkoming, verlenging en beëindiging van de Overeenkomst en
Opdrachtovereenkomst

5.1

Overeenkomsten in verband met de bemiddeling van Freelancers of detachering kandidaten
komen tot stand door ondertekening ervan door beide Partijen en gaat in op de datum genoemd
in deze Overeenkomst, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Op het moment dat de
Overeenkomst tot stand is gekomen, vervallen eerder gemaakte afspraken, voor zover op het
onderwerp betrekking hebbend, die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen.

5.2

Tenzij in de Overeenkomst in verband met de bemiddeling van Freelancers en Detachering
kandidaten anders is vermeld, vindt automatische verlenging van de Overeenkomst plaats tenzij
één der Partijen uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd
schriftelijk kenbaar maakt de Overeenkomst te willen beëindigen.

5.3

De Opdrachtovereenkomst eindigt door succesvolle vervulling van de betreffende werving &
selectie opdracht, door tijdsverloop of door intrekking van de opdracht door Klant. Beëindiging
door tijdsverloop vindt plaats indien er binnen twaalf (12) weken geen geschikte Kandidaat door
Search PRO wordt voorgesteld.

5.4

Elk der Partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is,
Gerechtigd de (Opdracht)Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk
met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:
a surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;
c in liquidatie treedt of haar onderneming staakt.

5.5

Indien de (Opdracht)Overeenkomst voor het einde van de overeengekomen looptijd wordt
beëindigd op grond van een reden die Klant is toe te rekenen, heeft Search PRO het recht
alle tijdens de looptijd van de (Opdracht)Overeenkomst aantoonbaar gemaakte kosten, welke
nog niet aan Klant in rekening waren gebracht met onmiddellijke ingang te vorderen.

6

Honorarium

6.1

De verschuldigde vergoedingen door Klant aan Search PRO voor de door Search PRO en
Freelancer of detachering kandidaat verrichte werkzaamheden zijn vermeld in de Overeenkomst.

6.2

Ten aanzien van de werving & selectie, is de Klant het volledig overeengekomen honorarium in
één keer verschuldigd in het geval van succesvolle vervulling van de opdracht, waaronder wordt
verstaan ondertekening van de Arbeidsovereenkomst door de Klant met de door Search PRO
aangedragen Kandidaat. Onder een succesvolle vervulling van werving & selectieopdracht wordt
eveneens begrepen het geval dat een in eerste instantie door Search PRO bemiddelde Freelancer
of detachering kandidaat in een later stadium een Arbeidsovereenkomst met de Klant
tekent. Onder een succesvolle vervulling van werving & selectieopdracht wordt eveneens
verstaan een in eerste instantie door Search PRO voorgestelde Kandidaat die binnen twaalf
maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze
werkzaam is bij Klant of bij een daaraan gelieerde onderneming.

6.3

Alle in de (Opdracht)Overeenkomst en in offertes genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders
overeengekomen, zijn alle genoemde prijzen steeds in euro’s en dient Klant alle betalingen in
euro’s te voldoen.

6.4

Alle door Search PRO afgegeven offertes en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter,
tenzij Search PRO schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Search PRO afgegeven offerte
kunnen door Klant nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Klant aan
Search PRO kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een
tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Search PRO te verrichten diensten en
prestaties.

6.5

Het overeengekomen honorarium i.v.m. de bemiddeling is en eventuele offertes zijn exclusief
kosten voor reis- en verblijf, autogebruik en telefoongebruik, tenzij Partijen schriftelijk anders
overeenkomen.

6.6

De werkzaamheden door de Freelancer of Detachering kandidaat worden verricht op de in
onderling overleg tussen Klant en Freelancer of Detachering kandidaat bepaalde werkdagen
en –tijden. Indien werkzaamheden op verzoek van Klant en na instemming door Freelancer of
Detachering kandidaat dan wel Search PRO, buiten gebruikelijke kantooruren worden uitgevoerd,
dan is Search PRO gerechtigd een verhoogd uurtarief in rekening te brengen
van 50% voor avonduren en 100% voor weekenduren en op feestdagen.

6.7

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, geldt dat Search PRO
gerechtigd is naast het bepaalde in artikel 6.13 schriftelijk op een termijn van ten minste drie
maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord wenst te
gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving
de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou
treden.

6.8

Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die
betrekking hebben op dienstverlening, of ontwerpen en ontwikkelen of andere resultaten telkens
Per kalendermaand achteraf verschuldigd. Search PRO heeft het recht tevens een vooruitbetaling
te verlangen.

6.9

De facturatie met betrekking tot de werving & selectie opdracht vindt plaats na acceptatie van
De Arbeidsovereenkomst door de Kandidaat.

6.10

Verschuldigde bedragen worden door Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Klant binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. Bezwaren tegen de juistheid
van de factuur dan wel de daaraan gekoppelde urenspecificatie dienen uiterlijk binnen
vijf (5) werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te zijn gemaakt aan
Search PRO, bij gebreke waarvan Klant wordt geacht met de gehele factuur te hebben
ingestemd.

6.11

Indien Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Klant -- zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling nodig is -- over het openstaande bedrag een rente verschuldigd
van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Search
PRO de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

6.12

Search PRO draagt zorg voor betaling van het met de Freelancer of Detachering kandidaat
overeengekomen honorarium in verband met de door Freelancer of Detachering kandidaat
verricht werkzaamheden voor de Klant. Door betaling van de overeengekomen bedragen aan
Search PRO, heeft Klant bevrijdend betaald ten aanzien van de door Freelancer of Detachering
kandidaat ten behoeve van haar verrichte werkzaamheden.

6.13

Buiten het bepaalde in artikel 6.7, is Search PRO gerechtigd de tarieven eenmaal per jaar
te wijzigen met het percentage zoals bepaald in het eerst gepubliceerde januari--indexcijfer van
de CAO--lonen als gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Search PRO
zal dit tenminste een maand voor inwerkingtreding van de wijzigingen aan Klant mededelen.

7

Medewerking door Partijen

7.1

Klant dient, met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, zijn medewerking
te verlenen aan het uitvoeren van de (Opdracht)Overeenkomst. Klant dient aan Search PRO onder
andere alle gegevens te verstrekken die Search PRO en de door Search PRO ter
beschikking gestelde Freelancer of Detachering kandidaat nodig hebben voor de uitvoering van
de werkzaamheden dan wel de opdracht.

7.2

Search PRO zal de in de Overeenkomst tussen Partijen aangewezen en door Search PRO
geselecteerde Freelancer of Detachering kandidaat aan Klant ter beschikking stellen om de
werkzaamheden te verrichten conform hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. De door
Search PRO in te zetten Freelancer of Detachering kandidaat zal beschikken over de met
Klant schriftelijk overeengekomen kwalificaties.

7.3

De leiding over en het dagelijks toezicht op de door Freelancer te verrichten werkzaamheden
geschiedt door Klant. Klant geeft aan de Freelancer of Detachering kandidaat aanwijzingen met
betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, die voortvloeien uit de in overleg met de
Freelancer of Detachering kandidaat op te stellen verplichte taakomschrijving.

8

Beschikbaarheid en vervanging van de Freelancer of Detachering kandidaat

8.1

Search PRO zal zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de ter beschikking gestelde
Freelancer of Detachering kandidaat gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar
blijft voor de werkzaamheden tijdens de overeengekomen periode. In het onverhoopte geval dat
een Freelancer of Detachering kandidaat zijn werkzaamheden bij Klant wenst of moet beëindigen,
zullen Partijen in overleg treden en zal Search PRO bij beschikbaarheid van een geschikte
Freelancer of Detachering kandidaat deze aan Klant voorstellen.

8.2

Klant is gerechtigd om vervanging van de door Search PRO geselecteerde en ter beschikking
gestelde Freelancer of Detachering kandidaat te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde
Freelancer of Detachering kandidaat aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en Klant dit binnen drie (3) werkdagen na de aanvang van de
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan Search PRO kenbaar maakt, dan wel (ii)
ingeval van langdurige ziekte, afwezigheid langer dan een maand of uitdiensttreding van de ter
beschikking gestelde Freelancer of Detachering kandidaat. Search PRO zal aan het verzoek
onverwijld met prioriteit aandacht geven en zal Search PRO zich redelijkerwijs inspannen
en steeds na overleg met Klant de Freelancer of Detachering kandidaat vervangen door één of
meer andere freelancers of Detachering kandidaten met dezelfde kwalificaties tegen
marktconforme tarieven. Alsdan staat Search PRO er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk
is en dat een andere Freelancer of Detachering kandidaat beschikbaar is. Indien vervanging niet of
niet onverwijld mogelijk is, vervallen aanspraken van Klant op verdere
nakoming van de Overeenkomst evenals alle aanspraken van Klant wegens niet-- nakoming van
de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Klant betreffende de verrichte werkzaamheden
blijven onverminderd in stand.

8.3

Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2 sub i, Klant niet binnen het gestelde termijn
Van drie (3) dagen aan Search PRO heeft laten weten dat de Freelancer of Detachering kandidaat
aantoonbaar niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet, dan staat onomstotelijk vast
dat Freelancer daaraan voldoet en heeft Klant niet meer het recht een
beroep te doen op wanprestatie wat betreft de juiste keuze van Freelancer of Detachering
kandidaat en te verzoeken om vervanging van de persoon.

9.

Procedures en werkafspraken Freelancer of Detachering kandidaat

9.1

De werkzaamheden van de Freelancer of Detachering kandidaat al dan niet op de locatie
van Klant vinden in principe plaats tussen 8.00 en 18.00 uur op werkdagen en zijn exclusief
reistijd (woon--werk verkeer). Afspraken over het aantal uren zullen in de Overeenkomst
worden opgenomen. De exacte werktijden dat Freelancer of Detachering kandidaat zijn of haar

werkzaamheden zal verrichten worden in onderling overleg tussen Klant en Freelancer of
Detachering kandidaat afgestemd, overwerk vindt alleen plaats indien Search PRO en Klant
dat zijn overeengekomen. Voor overwerk geldt een toeslag als vermeld in artikel 6.6 van deze
Algemene Voorwaarden.
9.2

Freelancer of Detachering kandidaat zal werken overeenkomstig de bij Klant bekende richtlijnen
en de op zijn of haar werkplek geldende huisregels alsmede de bij Klant gebruikelijke standaard
procedures, methodes, technieken en werkwijzen. Indien dergelijke regels op schrift staan zal
Klant deze, eventueel middels Search PRO aan Freelancer of Detachering kandidaat doen
toekomen.

9.3

Klant draagt er zorg voor dat de werkplek van de Freelancer steeds voldoet aan de op dat moment
geldende ARBO-- en andere geldende voorschriften. Het is Search PRO te allen tijde toegestaan
de werkplek hierop te controleren.

9.4

Afspraken betreffende vakanties en overige vrije dagen of uren zullen in goed overleg tussen
Klant en Freelancer, of Detachering kandidaat /Search PRO worden gemaakt.

9.5

Tijdens geplande vakanties, overige vrije dagen en tijdens (kortstondige) ziekte van de
Freelancer, of Detachering kandidaat wordt door Search PRO geen vervangende Freelancer, of
Detachering kandidaat ingezet om de werkzaamheden te continueren, tenzij in de
Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.6

Freelancer, of Detachering kandidaat dient zich te houden aan de door Klant 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 Klant voor aanvang van de werkzaamheden aan Freelancer of Detachering kandidaat
te worden verstrekt.

10

Inlenersaansprakelijkheid; overige aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1

Bij ter beschikking stelling van Freelancers en Detachering kandidaten hebben Partijen
uitdrukkelijk niet de intentie een arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan, maar een Overeenkomst
van opdracht. Een uitzondering op deze regel is een Deta-vast constructie die vooraf is
aangevraagd en opgesteld.

10.2

Search PRO vrijwaart Klant voor eventuele (na)vorderingen van de belastingdienst dan wel
Van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de
Overeenkomst met Klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Klant Search PRO
onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de
afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
Search PRO. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Search PRO
verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant, tegen deze vorderingen te verweren.

10.3

Search PRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde
Freelancer of Detachering kandidaat dan wel voor de resultaten van de door hen verrichte
werkzaamheden.

10.4

Voordrachten van Kandidaten door Search PRO komen tot stand naar beste inzichten en
Conform de normen van goed vakmanschap daarbij gaat Search PRO er vanuit dat de inlichtingen
die de Kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn
verkregen, juist zijn. Klant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
Search PRO sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten –
daaronder begrepen gevolgschade-- van Kandidaten, die mede als gevolg van de uitvoering van
de opdracht bij Klant in dienst zijn getreden.

11

Vertrouwelijkheid en overname Freelancers of Detachering kandidaten

11.1

Klant en Search PRO dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn,
geheim blijven. Deze geheimhoudingsverplichting zullen Partijen eveneens opleggen aan hun
betrokken werknemers en aan Freelancer(s).

11.2

Klant erkent dat door Search PRO voor Klant ontwikkelde programmatuur, concepten of
niet voor derde partijen zichtbare onderdelen van websites, gebruikte werkwijze, methode en
technieken van Search PRO en overige niet voor het publiek bestemde resultaten, adviezen
en rapportages, maar ook tarieven een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen
van Search PRO, diens toeleveranciers en/of de producent bevat. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Klant
zal vertrouwelijke gegevens niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken.

11.3

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2 van deze voorwaarden, verplicht Klant zich
gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende een
periode van één (1) jaar na het einde daarvan, geen Freelancers, Detachering kandidaten of
derden die namens Search PRO betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de
Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken,
tenzij Partijen daartoe specifieke afspraken hebben gemaakt. Indien Klant zich niet houdt aan het
bepaalde in dit artikel dan zal deze aan Search PRO een direct opeisbare boete verschuldigd zijn
van € 35,000,= per werknemer/Freelancer. Daarnaast is Search PRO gerechtigd tot het vorderen
van een volledige schadevergoeding ter zake indien de schade meer is dan voornoemd
bedrag.

11.4

Het bepaalde in artikel 11.3 geldt tevens voor Kandidaten die door Search PRO aan
Klant worden voorgesteld doch waarbij uiteindelijk geen Overeenkomst tussen Partijen tot
stand komt. Het is Klant niet toegestaan de betreffende door Search PRO geopperde Kandidaat
zonder tussenkomst van Search PRO te benaderen dan wel daarmee een overeenkomst te sluiten.
Indien Klant zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel dan zal Klant
Search PRO een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10,000,= per overtreding.
Daarnaast is Search PRO gerechtigd tot het vorderen van een volledige schadevergoeding ter zake
indien de schade meer is dan voornoemd bedrag.

12

Rechten van Intellectuele Eigendom

12.1

Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, daaronder
Begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en sui
generis databankrechten, die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend-- een en
ander in de meest ruime zin des woords -- berusten middels overdracht door Freelancer
bij Search PRO. Echter Search PRO is bereid (zie artikel 12.3) de voornoemde intellectuele
eigendomsrechten ten aanzien van specifiek voor Klant conform de Opdrachtovereenkomst
ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen over te
dragen aan Klant.

12.2

De in artikel 12.3 genoemde overdracht tast het recht of de mogelijkheid van Freelancer dan wel
Search PRO niet aan om de aan de ontwikkeling van de voor Klant vervaardigde voornoemde
producten, ten grondslag liggende generieke onderdelen, algemene beginselen, ideeën,
ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en
dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren,
hetzij voor zich zelf hetzij voor derden waaronder Search PRO. Evenmin tast de overdracht van
een recht van intellectuele eigendom het recht van Search PRO en de Freelancer aan om ten
behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die
welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan.

12.3

Search PRO draagt hierbij al haar (voornoemde) intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van
specifiek conform de Opdrachtovereenkomst voor Klant ontwikkelde programmatuur, websites,

databestanden, apparatuur of andere materialen, over aan Klant, welke overdracht Klant hierbij
aanvaardt. Freelancer en Search PRO doen voor zover door de wet is toegestaan
Afstand van de (persoonlijkheid) rechten uit artikel 25 lid 1 onder a, b, c en lid 4 Auteurswet.
In geval deze overdracht geheel of gedeeltelijk rechtsgevolg mist, is Search PRO dan wel
Freelancer verplicht om op eerste verzoek van Klant de intellectuele eigendomsrechten alsnog
aan Klant over te dragen.
12.4

De rechten van intellectuele eigendom, worden in voorkomend geval aan Klant slechts
overgedragen onder de voorwaarde dat Klant alle uit de gesloten Overeenkomst verschuldigde
Vergoedingen volledig heeft betaald.

12.5

Search PRO vrijwaart Klant tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op de betreffende
Nederlandse rechten van intellectuele eigendom. Search PRO is echter niet
aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit enige inbreuk op de rechten van intellectuele
eigendom door of vanwege Klant.

12.6

Klant stemt ermee in dat Search PRO naam en logo van Klant en een omschrijving van het
Uitgevoerde project gebruikt in haar externe communicatie naar derde partijen, waaronder
doch niet alleen in brochures, op websites en in persberichten alsmede informatie over het
project in haar portfolio opneemt.

13

Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1

Elk der Partijen kan de rechten en plichten uit de (Opdracht)Overeenkomst overdragen aan een
tot het concern behorende onderneming die deze activiteiten van de overdragende partij, die
onderwerp van de (Opdracht)Overeenkomst zijn, geheel of voor een belangrijk deel overneemt.

13.2

De in het eerste lid bedoelde contract overneming geschiedt door een schriftelijke verklaring van
De overdragende en de overnemende partij aan de wederpartij. De overneming kan niet eerder
Plaatsvinden dan een maand nadat deze verklaring aan de wederpartij is verzonden.

13.3

Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de (Opdracht)Overeenkomst aan
Een derde te verkopen en/of over te dragen.

13.4

Search PRO is gerechtigd haar aanspraken op het overeengekomen honorarium over te dragen
aan een derde.

14

Toepasselijk recht en geschillen

14.1

De (Opdracht)Overeenkomsten tussen Search PRO en Klant worden beheerst door Nederlands
recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.2

Geschillen welke tussen Search PRO en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een
tussen Search PRO en Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissementsparket Midden-Nederland.

