Algemene voorwaarden WestProfs
“Op een goede en constructieve samenwerking”
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag
onder nummer 54623995. (Laatste wijziging 1 juli 2015).
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Artikel 1 Algemene bepalingen
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen,
waaronder de uitvoering en oplevering van WestProfs.
2) Incidentele afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend, indien deze schriftelijk
door de directie van WestProfs overeen gekomen zijn.
3) In geval van (tegen)strijdigheid met algemene voorwaarden van de
opdrachtgever, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden en algemene
voorwaarden, gelden (bij uitsluiting) de algemene voorwaarden van WestProfs,
tenzij incidenteel anders schriftelijk is overeengekomen met de directie van
WestProfs.
4) In deze algemene voorwaarden wordt de partij met wie WestProfs een
rechtsverhouding aangaat, aangeduid als Opdrachtgever. Onder Professional
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon of personen die door
WestProfs worden voorgedragen en/ of bemiddeld naar Opdrachtgever ten
behoeve van het verrichten van werkzaamheden en/of het geven van advies.
Artikel 2 Offertes, opdrachten, overeenkomsten
1) Alle aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
2) Offertes/ aanbiedingen hebben een geldigheid van één maand, tenzij anders
aangegeven.
3) Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte , indien een
Professional verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en Professional.
WestProfs behoudt zich het recht voor om bij dit gesprek aanwezig te zijn.
4) Aanvaarding van de offerte / aanbieding en van de eventuele wijzigingen en
aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te
beoordelen bevestiging door opdrachtgever.
5) Opdrachtgever kan een opdracht voor bepaalde tijd tussentijds niet opzeggen.
6) Een opdracht voor onbepaalde tijd kan door opdrachtgever worden opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
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Artikel 3 Tarieven en prijzen
1) Alle door WestProfs opgegeven tarieven en prijzen zijn
exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten en eventuele onkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In rekening
gebracht worden de uren dat de Professional is ingezet maal het
overeengekomen uurtarief en eventuele extra onkosten.
2) Eventueel overeengekomen meerwerk zal op basis van het overeengekomen
uurtarief in rekening worden gebracht.
3) Reiskosten voor woon/werk verkeer worden vergoed volgens de geldende
wettelijke belastingvrije kilometervergoeding, tenzij anders overeengekomen.
Indien de Professional met het openbaar vervoer reist, worden de werkelijke
kosten in rekening gebracht.
Reiskosten voor werk- werkverkeer bedragen € 0,27 per kilometer.
4) WestProfs houdt zich het recht voor om één maal per jaar haar
tarieven te verhogen, indien als gevolg van wettelijke maatregelen of CAO
afspraken de loonkosten van betreffende Professional stijgen.
5) Punt 4. Laat onverminderd dat, wanneer de Professional werkzaamheden gaat
verrichten die behoren bij een hogere functieklasse dan is aangegeven in de
overeenkomst, vanaf dat moment het tarief gehanteerd wordt dat behoort bij
die functieklasse.
6) Indien het voor het juist en tijdig uitvoeren van de opdracht wenselijk is dat
de Professional ook buiten normale kantooruren (7.00 uur – 18.00 uur)
werkzaamheden verricht dan is dit in overleg mogelijk. In dat geval worden de
volgende overwerktarieven gehanteerd:
•
•
•

WestProfs
KvK nr. 54623995

werkdagen tot 24.00 uur: normaal tarief x 125%
werkdagen na 24.00 uur en op zaterdagen: normaal tarief x 150%
zon- en feestdagen: normaal tarief x 200%

Vreeburchlaan 2, 2691 AC ‘s-Gravenzande
Tel. 0174-730352

-3-

www.westprofs.nl
info@westprofs.nl

Artikel 4 Levering / Uitvoering van de overeenkomst
1) Aan opdrachtgever ter beschikking gestelde Professionals werken onder
leiding en toezicht van de opdrachtgever op het terrein / bedrijf van
opdrachtgever. In onderling overleg kan overeengekomen worden dat
werkzaamheden op een andere locatie verricht kunnen worden.
2) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde
faciliteiten voor de Professional zoals kantoorruimte, computer, toegang tot de
juiste gegevens etc. teneinde een juiste en tijdige uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken.
3) Het is de opdrachtgever niet toegestaan door WestProfs
aangeboden of ingezette Professionals in dienst te nemen of anderszins
buiten WestProfs om voor zich te laten werken binnen 18 maanden na het
einde van de opdracht waarvoor de Professional was ingezet. Dit verbod geldt
ook voor Professionals die door WestProfs zijn aangeboden aan
opdrachtgever zonder dat dit resulteerde in een opdracht bij opdrachtgever.
Dit geldt voor zowel tijdelijke als structurele inzet, direct of indirect.
4) Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WestProfs niet
toegestaan Professionals ter beschikking te stellen aan derden.
5) Indien opdrachtgever handelt in strijd met artikel 4.3 en/ of 4.4 verbeurt hij
een boete van € 5.000,- voor elke overtreding en voor elke dag dat de
overtreding voortduurt € 200,-. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling
direct opeisbaar. Bij uitblijven van betaling komen incassokosten,
buitengerechtelijke kosten en kosten voor een eventuele
procedure voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling
1) Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van wekelijkse facturering.
2) Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3) Indien een factuur niet binnen 14 dagen is betaald, is de opdrachtgever vanaf
de vervaldag rente over het factuurbedrag verschuldigd zijn van 2% per
kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
Daarnaast is WestProfs gerechtigd administratiekosten in
rekening te brengen.
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4) Een factuur is betaald zodra het totale verschuldigde factuurbedrag op de door
WestProfs aangegeven bankrekening is bijgeschreven.
5) Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten verbonden aan de invordering
komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
bedragen tenminste 15% van het te ontvangen bedrag, met een minimum
van € 250,- en worden verschuldigd, zodra de vordering ter incasso uit
handen wordt gegeven.
6) Al hetgeen door opdrachtgever wordt voldaan, is ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens voor alle opeisbare facturen die
het langste openstaan, dit ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de
betaling vermeldt.
7)

Bij nalatigheid en in gebreke blijven van betaling behoudt WestProfs zich het
recht voor de projectmedewerker terug te trekken
zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.

Artikel 6 Rechtstreekse arbeidsverhouding
1) Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de
looptijd van een opdracht én gedurende dertien maanden na het einde van de
opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van WestProfs, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van
en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard
dan ook aan te gaan met de professional.
2) Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet
toegestaan gedurende een periode van dertien maanden nadat een
professional door WestProfs aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot
stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard
dan ook aan te gaan met de professional.
3) Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan WestProfs
verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 25.000,- euro,
maar laat de mogelijkheid van WestProfsS om volledige schadevergoeding te
eisen onverlet. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel
verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde
ondernemingen.
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Artikel 7 Werving en selectieopdrachten
1) Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door
WestProfs aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht ten
bedrage van: -een percentage van het bruto jaarsalaris salaris met een
minimum-fee van 6000,-- euro. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief
alle emolumenten, die de door WestProfs aangedragen kandidaat bij de
opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader
verstaan: vakantiebijslag, dertiende maand, tantième, bonussen en provisies,
auto van de zaak (14% van de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen en
verder alle als inkomsten te kwantificeren uitkeringen, (management)vergoedingen en employee benefits.
2) In het geval van een dienstverband korter dan één jaar en/of een parttime
dienstverband, wordt het bruto jaarsalaris waarover het honorarium wordt
berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.
Artikel 8 Geheimhouding
1) Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie. Zij zullen hiertoe alle
redelijkerwijs te achten voorzorgsmaatregelen nemen, onder meer door hun
werknemers tot geheimhouding te verplichten.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1) Alle werkzaamheden van de Professional vinden plaats onder leiding en
toezicht van de opdrachtgever.
2) WestProfs draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor
directe of indirecte schaden en verliezen ontstaan aan werk, eigendommen of
personen van de opdrachtgever of derden door de uitvoering van de
werkzaamheden of advisering door de ter beschikking gestelde Professionals.
WestProfs is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die
Professionals van WestProfs zijn aangegaan of die op andere wijze door hun
toedoen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of jegens derden. Opdrachtgever
vrijwaart WestProfs van aanspraken van deze derden.
3) De opdrachtgever zal WestProfs schadeloosstellen,
respectievelijk vrijwaren met betrekking tot vorderingen tot
schadevergoeding die derden tegen WestProfs instellen ter zake van schade
die voortvloeit uit de geleverde en/of overeengekomen werkzaamheden en
adviezen.
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4) De opdrachtgever zal WestProfs schadeloosstellen,
respectievelijk vrijwaren met betrekking tot vorderingen tot
schadevergoeding voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van
schending van octrooi, licentie of andere rechten van derden als gevolg van
gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of materialen.
5) De opdrachtgever zal WestProfs schadeloosstellen,
respectievelijk vrijwaren met betrekking tot vorderingen tot
schadevergoeding die werknemers van WestProfs tegen WestProfs instellen
ter zake van schade aan eigendommen en
letsel.
6) Indien de opdrachtgever namens een derde partij de opdracht verstrekt, is de
opdrachtgever naast deze derde partij volledig aansprakelijk voor alle uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7) Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het
handelen en nalaten van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde
Professionals, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan
opdrachtnemer.
Artikel 10 Toepasselijk recht
Op alle door WestProfs gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende
verplichtingen, is het Nederlands recht van toepassing.
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