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De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Staffing MS Broker b.v. (KvK nummer 

594553419), gevestigd te Rotterdam aan de Heemraadssingel 149 A, hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer W. Waaijenberg, bestuurder, hierna te noemen “Staffing Contract 

Services”  

 

En 

 

De leverancier van personeel of de ZZP’er, die geregistreerd is op het portal van de inhuurdesk.nl en 

een opdracht gegund heeft gekregen, hierna te noemen:  “Opdrachtnemer” 

  

 

Overwegende:  

- Dat Staffing Contract Services voor haar Opdrachtgevers als Broker fungeert en hiertoe 

specifieke werkzaamheden uitvoert en/of begeleidt; 

- Dat Staffing Contract Services voor leverancier en ZZP’er als Broker fungeert, waardoor al 

deze opdrachtnemers een contract aangaan met Staffing Contract Services en niet met haar 

opdrachtgever 

- Dat Opdrachtnemer en Staffing Contract Services de inhuurvoorwaarden wensen vast te 

leggen waaronder opdrachten van Staffing Contract Services, die door Opdrachtnemer worden 

aangenomen, zullen worden uitgevoerd. 

 

  

http://inhuurdesk.nl/
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Artikel 1 Definities  

Aanvraag: Het verzoek van een Opdrachtgever van Staffing Contract Services 

tot het verrichten van Dienstverlening met betrekking tot de 

uitvoering van bepaalde werkzaamheden door een Opdrachtnemer 

van Staffing Contract Services. 

Administratieve diensten: De navolgende administratieve handelingen: 

1. De controle op de juistheid en geldigheid van het 

identificatie- en/of verblijfsdocument van Opdrachtnemer en 

diens recht om in Nederland arbeid te verrichten, en het 

opnemen en bewaren van een afschrift van het identiteits- 

en/of verblijfsdocument in de administratie van Staffing 

Contract Services gedurende 7 kalenderjaren na het jaar 

waarin Opdrachtnemer de werkzaamheden heeft verricht; 

2. De controle op de aanwezigheid van een VAR wuo of VAR dga 

en het opnemen en bewaren gedurende 7 kalenderjaren na 

het jaar waarvoor de VAR wuo of VAR dga is afgegeven in de 

administratie van Staffing Contract Services; 

3. De controle of de werkzaamheden vermeld in de VAR wuo of 

VAR dga overeenstemmen met de Opdrachtomschrijving; 

4. Het verstrekken van een afschrift van de het identiteits- en/of 

verblijfsdocument alsmede van de VAR aan Opdrachtgever . 

Broker inhuurvoorwaarden: Deze Broker inhuurvoorwaarden. 
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Beperkte Dienstverlening: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. 

BW, waarbij Staffing Contract Services zich jegens 

Opdrachtgever verbindt tot:  

a) het bij de opdracht verplichten van een daartoe door Staffing 

Contract Services aangedragen Opdrachtnemer middels een 

daartoe strekkend derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 

BW tot het zelfstandig verrichten van de werkzaamheden bij 

Opdrachtgever van Staffing Contract Services opdat 

Opdrachtnemer bij de aanvaarding van dit derdenbeding 

door Opdrachtgever van Staffing Contract Services met de 

Werkzaamheden kan aanvangen;  

b) de Administratieve diensten; en  

c) de betaling van Opdrachtnemer voor de bij en/of voor 

Opdrachtgever van Staffing Contract Services  verrichte 

werkzaamheden. 

Bevestiging: De bevestiging van inschrijving van een Kandidaat bij Staffing 

Contract Services, de bevestiging van de opdracht door 

Staffing Contract Services aan Opdrachtnemer en de 

Bevestiging van de opdracht door Staffing Contract Services 

aan haar Opdrachtgever. 
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Dienstverlening: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. 

BW, waarbij Staffing Contract Services zich tegenover 

Opdrachtgever verbindt tot: 

a) het na ontvangst van een aanvraag zoeken naar Kandidaten 

en voorstellen van een of meerdere gevonden kandidaten; 

b) het vervolgens bij de opdracht verplichten van 

Opdrachtnemer middels een daartoe strekkend 

derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW tot het 

zelfstandig verrichten van werkzaamheden bij Opdrachtgever 

opdat Opdrachtnemer bij de aanvaarding van dit 

derdenbeding door Opdrachtgever met de Werkzaamheden 

kan aanvangen; 

c) de administratieve diensten; en  

d) de betaling van Opdrachtnemer voor de bij en/of voor 

Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  

Kandidaat: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Staffing Contract 

Services wordt benaderd voor en/of aan de Opdrachtgever 

wordt voorgedragen om door Staffing Contract Services ter 

beschikking te worden gesteld om als Opdrachtnemer 

werkzaamheden te verrichten. 

Opdracht: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. 

BW waarbij een Opdrachtnemer zich jegens Staffing Contract 

Services middels een derdenbeding als bedoeld in artikel 

6:253 BW verbindt tot het in zelfstandigheid verrichten van 

werkzaamheden overeenkomstig de Opdrachtomschrijving bij 

Opdrachtgever. 
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Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon binnen en/of voor welk bedrijf 

of organisatie Opdrachtnemer werkzaamheden 

overeenkomstig de opdracht verricht dan wel die Staffing 

Contract Services verzoekt een Kandidaat respectievelijk 

Opdrachtnemer te zoeken, voor te stellen en ter beschikking 

te stellen voor het verrichten van werkzaamheden. 

Opdrachtnemer:  1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van 

zelfstandig ondernemer zonder personeel en welke in het bezit 

is  van een door de Belastingdienst afgegeven Verklaring 

Arbeidsrelatie Winst uit Onderneming (VAR wuo) of een 

Verklaring Arbeidsrelatie Resultaat voor Rekening Vennootschap 

ook wel genoemd Directeur Groot aandeelhouder (VAR dga), en 

ii) de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese 

Unie heeft uitgezonderd Bulgarije en Roemenië, die door 

Staffing Contract Services aan een Opdrachtgever van Staffing 

Contract Services ter beschikking wordt gesteld en/of zich heeft 

verbonden als opdrachtnemer tot het verrichten van 

Werkzaamheden overeenkomstig de Opdracht. 

2. Organisatie die kandidaten (personeel in arbeidsrechtelijk 

dienstverband of zelfstandigen zonder personeel) aanbied, in 

het bezit is van een juiste inschrijving bij de KvK (ISB-code), een 

verklaring van de betaalgedrag afgegeven door de 

Belastingdienst niet ouder dan 3 maanden en een G-rekening, 

die door Staffing Contract Services aan een Opdrachtgever van 

Staffing Contract Services ter beschikking wordt gesteld en/of 

zich heeft verbonden als opdrachtnemer tot het verrichten van 

werkzaamheden overeenkomstig de opdracht. 

Opdrachtomschrijving: De beschrijving van de beoogde werkzaamheden van 

Opdrachtnemer bij Opdrachtgever, de voorwaarden 

waaronder deze dienen te geschieden en de daarbij 

behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

Opdrachtnemer. 
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Partijen: Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Kandidaat en Staffing Contract 

Services. 

Reversed Billing  Reversed billing houdt in dat Staffing Contract Services de 
Opdrachtnemer van een factuur voorziet. De geaccordeerde 
uren en onkosten vergoedingen in het VMS systeem zijn leidend 
en genereren op basis van de geaccordeerde uren een factuur. 

Staffing Contract Services: De werkmaatschappij van Staffing MS Broker b.v. met wie 

Opdrachtnemer de opdracht aangaat en met wie 

Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden overeenkomt, te 

weten Staffing MS Broker b.v., gevestigd te Rotterdam, 

handelend onder de naam Staffing Contract Services .  

Werkzaamheden: De krachtens opdrachten in overeenstemming met de 

opdrachtomschrijving door Opdrachtnemer in zelfstandigheid 

bij en/of voor Opdrachtgever van Staffing Contract Services te 

verrichten en verrichte werkzaamheden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze Inhuurvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, 

Aanvragen, Opdrachten, Bevestigingen en overige overeenkomsten met betrekking tot het 

door Staffing Contract Services uitvoeren van de dienstverlening van Staffing Contract 

Services, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende 

nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

De aanvang van de dienstverlening en/of de daadwerkelijke aanvang van de 

werkzaamheden door Opdrachtnemer houdt automatisch aanvaarding door Opdrachtnemer 

en van deze Algemene voorwaarden in.  

2. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en/of afwijkende bedingen van de 

Inhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door 

respectievelijk Opdrachtnemer en Staffing Contract Services zijn aanvaard. Een dergelijke 

aanvaarding geldt slechts voor de opdracht waarvoor deze schriftelijk is gedaan en kan en 

mag niet worden afgeleid uit het feit dat Staffing Contract Services onweersproken laat dat 

Opdrachtnemer de Inhuurvoorwaarden van Staffing Contract Services niet aanvaardt en/of 

andere voorwaarden toepasselijk verklaart.  
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Artikel 3 Totstandkoming dienstverlening  

De dienstverlening van Staffing Contract Services komt niet eerder tot stand dan na de 

publicatie van een aanvraag van een van haar Opdrachtgevers op de Inhuurdesk.  Tot het 

moment dat een aanvraag heeft geleid tot de totstandkoming van een opdracht, kan Staffing 

Contract Services de aanvraag kosteloos intrekken en kan Staffing Contract Services de 

acceptatie van de aanvraag herroepen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding 

tegenover Opdrachtnemer  

 

Artikel 4 Opdracht 

1. Opdrachtgever van Staffing Contract Services verstrekt Staffing Contract Services bij het 

plaatsen van een aanvraag een opdrachtomschrijving. Staffing Contract Services plaatst deze 

aanvraag via de Inhuurdesk in de markt teneinde de aanvraag te kunnen voorzien middels 

het derdenbeding van een Opdrachtnemer om werkzaamheden bij en/of voor 

Opdrachtgever van Staffing Contract Services te verrichten. 

2. Indien Staffing Contract Services een geschikte Kandidaat heeft gevonden die voldoet aan de 

kwalificaties van haar Opdrachtgever en die in staat wordt geacht de werkzaamheden uit te 

voeren, wordt de Kandidaat voorgedragen aan de Opdrachtgever. De voordracht is 

vrijblijvend en de Opdrachtgever besluit geheel autonoom of de Kandidaat geschikt is als 

Opdrachtnemer voor de opdracht. 

3. Bij het aangaan van de Opdracht wordt een uurtarief exclusief btw overeengekomen.  Dit 

uurtarief ligt vast voor de duur van de Opdracht. Indien het een ‘all-in uurtarief’  betreft zijn 

alle kosten verdisconteerd samenhangend met de uitvoering van de Opdracht. Indien 

Opdrachtnemer gedurende de opdracht andere kosten dan in het all-in uurtarief in rekening 

wil brengen zal dit niet worden gehonoreerd. Verdisconteerd in het all-in tarief zijn in ieder 

geval de loonkosten, reistijd en reiskosten (voor woonwerk-verkeer), verblijfskosten, 

maaltijdkosten, eventueel door de Opdrachtnemer te verstrekken extra vergoedingen, 

belastingen, sociale premies en kantoor- en administratiekosten. Reis- en verblijfkosten in 

het buitenland zullen slechts na goedkeuring door Opdrachtgever kunnen worden 

gedeclareerd.  Het overeengekomen uurtarief in de Opdracht is vast gedurende de looptijd 

van de Opdracht, tenzij de Opdracht de omstandigheden vermeldt die tot tariefsaanpassing 

kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt 
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4. Staffing Contract Services kan op verzoek van haar Opdrachtgever een opdracht met 

Opdrachtnemer aangaan waarin een derdenbeding als bedoeld in art 6: 253 BW is 

opgenomen dat de Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van de werkzaamheden bij de 

Opdrachtgever van Staffing Contract Services. Het derdenbeding is onherroepelijk en wordt 

door Opdrachtnemer geacht onherroepelijk te zijn aanvaard indien Staffing Contract Services 

dit namens haar Opdrachtgever bevestigt of toestemming geeft aan Opdrachtnemer om met 

het verrichten van werkzaamheden aan te vangen, welke toestemming wordt geacht te zijn 

gegeven op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk met de werkzaamheden aanvangt.  

5. Als de opdracht niet wordt altijd aangegaan met een derdenbeding als bedoeld in lid 3 van 

dit artikel wordt dit door Partijen schriftelijk expliciet anders overeenkomen. Het 

derdenbeding als bedoeld in lid 3 van dit artikel is gelijk aan de opdrachtomschrijving met 

dien verstande dat de Opdrachtnemer zich verplicht jegens Staffing Contract Services tot 

uitvoering van de werkzaamheden beschreven in de opdrachtomschrijving.  

6. Bij het verplichten of toestaan van een Opdrachtnemer om werkzaamheden bij en/of voor 

Opdrachtgever te verrichten als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel, wordt de opdracht 

geacht te zijn aangegaan met inachtneming van lid 3 en 4 van dit artikel, tenzij hiervan bij 

Opdracht schriftelijk en expliciet van wordt afgeweken.  

7. Staffing Contract Services is niet verantwoordelijk voor - en kan  niet gehouden worden tot - 

het nakoming van de verplichting(en) van Opdrachtnemer jegens een andere partij welke 

geen partij is bij deze overeenkomst. Opdrachtnemer kan zich niet beroepen of aan de 

andere kant rechten doen gelden op aanspraken van Staffing Contract Services op derden op 

grond van:  

a) de opdracht;  

b) deze algemene voorwaarden;  

c) van andere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Staffing Contract Services; 
en/of  

d) van andere verbintenissen van Opdrachtnemer tegenover Staffing Contract Services.  
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Artikel 5 Opdrachtgever van Staffing Contract Services   

Staffing Contract Services houdt zich op de hoogte van de uitvoering van de werkzaamheden en 

verstrekt Opdrachtnemer aanwijzingen als bedoeld in artikel 7:402 BW met betrekking tot het 

verrichten van de werkzaamheden en beoordeelt de kwaliteit van de werkzaamheden.  

1. Staffing Contract Services zal bij en na aanvang van de opdracht Opdrachtnemer tijdig, 

nauwkeurig en volledig informeren over de opdrachtomschrijving en andere feiten en 

omstandigheden die voor de opdracht, de dienstverlening en/of het verrichten van de 

werkzaamheden van belang zijn of waarvan Staffing Contract Services redelijkerwijs behoort 

te weten dat deze van belang zijn.  

2. Staffing Contract Services draagt er zorg voor dat de al dan niet krachtens de opdracht 

verrichte werkzaamheden van Opdrachtnemer te allen tijde overeenstemmen met de 

werkzaamheden waarvoor door de Belastingdienst een VAR wuo of VAR dga is afgeven.  

3. Staffing Contract Services zal ingeval de opdrachtnemer een ZZP’er is voor aanvang van de 

werkzaamheden de VAR checken en de identiteit van Opdrachtnemer controleren aan de 

hand van diens identificatiedocument.  

Ingeval de Opdrachtnemer een Organisatie betreft die kandidaten (personeel in 

arbeidsrechtelijk dienstverband of zelfstandigen zonder personeel) aanbiedt dan zal er een 

controle plaatvinden op de geldigheid en juistheid van inschrijving bij de KvK (ISB-code), een 

verklaring van de betaalgedrag afgegeven door de Belastingdienst niet ouder dan 3 maanden 

en of de Organisatie een G-rekening heeft. 

4. Opdrachtgever van Staffing Contract Services is verantwoordelijk voor de inrichting van de 

werkplek en de arbeidsomstandigheden rondom de werkplek op een dusdanige wijze dat 

daarmee voorkomen wordt dat in de uitoefening van de werkzaamheden Opdrachtnemer 

schade lijdt.  

5. Staffing Contract Services is gerechtigd de werkzaamheden van Opdrachtnemer te beëindigen, 

waarbij Staffing Contract Services een termijn van één dag in acht neemt indien sinds aanvang 

van de werkzaamheden nog geen twee weken zijn verstreken, dan wel een termijn van twee 

weken in acht neemt indien sinds aanvang van de werkzaamheden twee weken zijn 

verstreken.  

6. De Opdrachten opgenomen in het derdenbeding als omschreven in artikel 3.4 van deze 

Inhuurvoorwaarden zien erop toe dat de Opdrachtgever van Staffing Contract Services 

uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer kan verlangen.  
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7. Opdrachtnemer vrijwaart Staffing Contract Services tegen vorderingen of aanspraken van de 

Opdrachtnemer en/of derden voor vergoeding van geleden en nog te lijden materiële en/of 

immateriële schade, van welke aard dan ook, direct noch indirect, opgelopen tijdens de 

uitoefening van de werkzaamheden.  

 

Artikel 6 Opdrachtnemer  

1. De Opdrachtnemer verricht werkzaamheden als zelfstandig ondernemer onder eigen 

verantwoordelijkheid of in opdracht van een werkgever. Opdrachtnemer verricht de 

werkzaamheden voor Staffing Contract Services als goed Opdrachtnemer, deskundig, 

zorgvuldig en volgens opdrachten en laat alles na dat Staffing Contract Services, direct dan wel 

indirect, schade zou kunnen berokkenen.  

2. Indien Opdrachtnemer verklaart dat hij de werkzaamheden uitvoert in de hoedanigheid van 

zelfstandig ondernemer die voldoet aan alle bij of krachtens wet ter zake gestelde eisen 

verklaart Opdrachtnemer dat hij beschikt over een geldige VAR-wuo of VAR-dga en de daarin 

aangeduide werkzaamheden overeenstemmen met de werkzaamheden, alsmede dat hij 

beschikt over een geldig identificatiedocument. Bij het aangaan van deze overeenkomst 

overlegt Opdrachtnemer een kopie van de VAR-wuo of VAR-dga en een geldig 

identificatiedocument aan Staffing Contract Services door deze te uploaden in zijn digitale 

dossier. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Staffing Contract Services de originele VAR-

wuo of VAR-dga  en ID-bewijs tonen .  

3. Indien Opdrachtnemer werkzaam is onder een VAR-wuo of VAR-dga is hij/zij zelfstandig 

verantwoordelijk om voldoende opdrachten bij verschillende Opdrachtgevers te acquireren 

zodat Opdrachtnemer blijft voldoen aan de vereisten voor het zelfstandig ondernemerschap. 

Opdrachtnemer zal Staffing Contract Services onverwijld informeren indien Opdrachtnemer 

weet of verwacht dat Opdrachtnemer hier niet langer aan kan voldoen. 

4. Opdrachtnemer is verplicht om Staffing Contract Services onmiddellijk schriftelijk op de 

hoogte te brengen indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan de VAR-wuo of VAR-

dga is afgegeven, wijzigen en/of indien de VAR-wuo of VAR-dga en/of het identificatie- of 

verblijfsdocument hun geldigheid verliezen dan wel worden herzien.  

5. Opdrachtnemer vraagt ieder jaar tijdig een nieuwe VAR-wuo of VAR-dga aan voor het 

opvolgende kalenderjaar en verstrekt zo spoedig mogelijk na ontvangst, doch in ieder geval 

voor 31 december van enig jaar, een afschrift van de nieuwe beschikking aan Staffing Contract 

Services. 
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6. Opdrachtnemer erkent aansprakelijk te zijn voor alle vorderingen van fiscale en/of sociale 

verzekeringsautoriteiten ter zake van belastingen – daaronder begrepen achteraf 

onverschuldigd betaalde BTW - , sociale verzekeringspremies – daaronder begrepen zowel het 

werknemers- als het werkgeversdeel – en opgelegde boetes en rente in verband met of 

voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke 

standpunt en de bedoeling van Partijen, Opdrachtnemer in (fictieve) dienstbetrekking zou 

staan tot Staffing Contract Services en vrijwaart Staffing Contract Services ter zake.  

7. Opdrachtnemer vrijwaart Staffing Contract Services tegen vorderingen of aanspraken van (de 

medewerkers van) Opdrachtgever van Staffing Contract Services, en/of van derden ter 

vergoeding van door hen geleden en nog te lijden schade, van welke aard dan ook, materieel 

of immaterieel, gebaseerd op aansprakelijkheid die voortvloeit uit het (onrechtmatig en/of 

toerekenbaar nalatig) handelen van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de 

opdrachten/of de werkzaamheden.  

8. Indien Opdrachtnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene 

voorwaarden, de opdracht, respectievelijk de nader overeengekomen afspraken niet (naar 

behoren) nakomt jegens Staffing Contract Services, is Opdrachtnemer jegens Staffing Contract 

Services gehouden alle schade (inclusief kosten, daaronder begrepen de kosten van 

rechtsbijstand) te vergoeden die daaruit voor Staffing Contract Services direct of indirect 

voortvloeit.  

9. Opdrachtnemer is gehouden zich tegen aanspraken van Opdrachtgever, Staffing Contract 

Services en derden te verzekeren. De verzekering zal dekking bieden voor vergoeding de 

schade zoals opgenomen in dit artikel met een minimale dekking van € 1.000.000,00 per 

verzekerde gebeurtenis en € 1.000.000,00 per jaar voor beroepaansprakelijkheid en voor 

bedrijfsaansprakelijkheid. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Staffing Contract Services 

en/of Opdrachtgever inzage geven in zijn verzekeringspolis en de daarin geboden dekking.   

 

Artikel 7 Staffing Contract Services  

1. Staffing Contract Services is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het resultaat van 

de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden dan wel voor de wijze waarop de 

Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht dan wel heeft verricht. Staffing Contract 

Services heeft zich niet verbonden tot het verrichten van de werkzaamheden 

overeenkomstig de opdrachten/of het resultaat van die werkzaamheden en Opdrachtnemer 

vrijwaart Staffing Contract Services van mogelijke aanspraken tot vergoeding van daaruit 

voortvloeiende schade.  
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Artikel 8 Uitvoering van de Werkzaamheden  

1. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden rapporteert Opdrachtnemer aan 

Opdrachtgever van Staffing Contract Services . Opdrachtgever van Staffing Contract Services 

zal hiertoe een contactpersoon uit zijn eigen organisatie aanwijzen.  

2. Tussen Opdrachtgever van Staffing Contract Services en Opdrachtnemer vindt op 

regelmatige tijdstippen een voortgangsbespreking plaats. Opdrachtnemer stelt Staffing 

Contract Services desgevraagd op de hoogte van de vorderingen van de verrichte 

werkzaamheden.  

3. Indien nodig of gewenst door Opdrachtgever van Staffing Contract Services en/of 

Opdrachtnemer treden Partijen in overleg over aanpassing van de opdrachtomschrijving. In 

geval van een zelfstandige opdrachtnemer is aanpassing van de opdrachtomschrijving  

slechts mogelijk indien en voor zover deze voldoet aan de omschrijving van de 

werkzaamheden waarvoor door de Belastingdienst een VAR wuo of VAR dga is afgegeven.  

4. Indien de werkzaamheden eindigen dan wel indien Opdrachtnemer van Staffing Contract 

Services dit kan voorzien, maakt Opdrachtnemer hier tijdig en onverwijld melding van bij 

Staffing Contract Services.  

5. Het staat Opdrachtnemer vrij zich zo nodig bij de uitvoering van de werkzaamheden te laten 

vervangen door een derde, mits de vervanger voldoende gekwalificeerd is voor de 

werkzaamheden en de vervanging voorafgaand wordt gemeld aan Staffing Contract Services. 

De werkzaamheden van de derde worden verricht voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij 

Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Staffing 

Contract Services de administratieve diensten ten aanzien van de derde kan verrichten.  

6. Opdrachtnemer verstrekt Staffing Contract Services wekelijks een verantwoording van zijn 

tijdsbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden in het VMS van Staffing MS. De 

opdrachtgever van Staffing Contract Services controleert en accordeert deze 

tijdverantwoording. De geaccordeerde uren dienen als input voor de facturen van de 

Opdrachtnemer. 
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Artikel 9 Tarief  

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is Opdrachtnemer gerechtigd uitsluitend aan 

Staffing Contract Services een tarief in rekening te brengen. Het tarief wordt schriftelijk 

overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Staffing Contract Services. Het vermelde tarief is 

exclusief BTW en per uur tenzij een ander tijdvak is overeengekomen. (proces vindt plaats via 

VMS van Staffing MS) 

2. Staffing Contract Services is uitsluitend een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd 

over de uren of periode waarin Opdrachtnemer werkzaamheden in overeenstemming met 

de Opdracht heeft verricht en welke uren of periode door Opdrachtgever van Staffing 

Contract Services en Opdrachtnemer zijn geaccordeerd in de Inhuurdesk. Indien en voor 

zover in het kader van de opdracht een bepaalde periode voor het verrichten van 

werkzaamheden is overeengekomen, en Opdrachtnemer gedurende de overeengekomen 

periode niet of slechts gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, om welke reden dan ook, 

dan is Staffing Contract Services over die periode geen dan wel uitsluitend voor de wel 

verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 

zal de Opdrachtgever van Staffing Contract Services niet aanspreken voor enige vergoeding 

over uren of een ander tijdvak waarover Staffing Contract Services niet gehouden is tot 

vergoeding in overeenstemming met deze Inhuur Voorwaarden en/of schriftelijke 

overeenkomst.  

3. Opdrachtnemer staat er voor in dat Staffing Contract Services en haar Opdrachtgever geen 

vergoeding wordt gevraagd of in rekening wordt gebracht voor de overeenkomstige opdracht 

verrichte werkzaamheden, anders dan geformuleerd in de opdrachtomschrijving en 

geaccordeerd in de Inhuurdesk. 

Opdrachtnemer vrijwaart Staffing Contract Services en haar Opdrachtgever van vorderingen 

van derden tot betaling voor in overeenstemming met opdracht verrichte werkzaamheden.  

De aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding over de uren of periode waarin 

Opdrachtnemer werkzaamheden in overeenstemming met de Opdracht heeft verricht en 

welke uren of periode door Opdrachtgever van Staffing Contract Services en Opdrachtnemer 

zijn geaccordeerd in de Inhuurdesk worden via Reverse billing gefactureerd. Staffing Contract 

Serivces accepteert geen facturen van derde of leveranciers van Opdrachtnemer. 
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Artikel 10 Facturatie en betaling  

1. Staffing Contract Services hanteert met betrekking tot de facturen het systeem van Reverse 

Biling waarbij Staffing Contract Services de factuur opmaakt. Nadat Staffing Contract Services 

de tegenfactuur aan haar Opdrachtgever heeft verzonden wordt de factuur van de 

Opdrachtnemer opgemaakt in de Inhuurdesk. 

Staffing Contract Services draagt zorg voor correcte facturatie en indien Opdrachtnemer 

meent of had moeten menen dat de factuur onjuist of onvolledig is, dan dient 

Opdrachtnemer dit binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum aan Staffing Contract Services 

te melden. Indien melding niet geschiedt binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, is 

Staffing Contract Services niet gehouden tot correctie. De factuur is in overeenstemming met 

de tijdsverantwoording als bedoeld in artikel 8 lid 6 van deze Algemene voorwaarden. 

Betaling van de vergoeding geschiedt door Staffing Contract Services binnen 48 uur na 

betaling van de tegenfactuur aan de Opdrachtgever van Staffing Contract Services voor de 

werkzaamheden uitgevoerd door de Opdrachtnemer van Staffing Contract Services en 

gebaseerd op de tijdsverantwoording verzonden aan de Opdrachtgever als bedoeld  in artikel 

8 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden. (pay when payed) 

2. Uitsluitend betalingen door Opdrachtgever aan Staffing Contract Services bevrijden 

Opdrachtgever van haar (betalings-)verplichtingen op grond van deze Algemene 

voorwaarden en/of een tussen Partijen geldende overeenkomst.  

3.  Indien en gedurende de periode dat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in gebreke is 

en/of blijft verzaken de uitvoering van de werkzaamheden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd 

van Staffing Contract Services of derden betaling te vorderen voor de door de 

Opdrachtnemer te verrichte werkzaamheden.  

4. Staffing Contract Services is gerechtigd haar betalingen aan Opdrachtnemer als bedoeld in lid 

1 van dit artikel op te schorten indien en zolang haar Opdrachtgever jegens Staffing Contract 

Services ter zake betaling van facturen als bedoeld in lid 2 in gebreke blijft.  

Staffing Contract Services en Opdrachtnemer treden in dat geval op verzoek van 

Opdrachtnemer in overleg over de wijze waarop Staffing Contract Services nakoming van 

Opdrachtgever zal verlangen.  

 

Indien Opdrachtgever meer dan 30 dagen na verloop van de tussen Staffing Contract Services 

en Opdrachtgever overeengekomen betalingstermijn in gebreke blijft tot betaling over te 

gaan, is Staffing Contract Services zonder verdere in gebrekestelling richting Opdrachtgever 

gerechtigd om de openstaande facturen door middel van cessie over te dragen aan 

Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer gelijktijdig die openstaande facturen in eigendom 

aanvaardt en de vordering(en) uit hoofde van die openstaande facturen in eigendom 

aanvaardt tegen gelijktijdige verlening van volledige kwijting aan Staffing Contract Services.  
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Opdrachtnemer zal  zijn/haar volledige medewerking verlenen aan de cessie en indien nodig 

die handelingen verrichten die daarvoor nodig zijn.  

 

Artikel 11 Geheimhouding  

Partijen verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen 

hen in het kader van de Opdracht, de Dienstverleningen en/of de Werkzaamheden ter 

kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen 

vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.  

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom  

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer bij 

en/of voor Opdrachtgever voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder 

het octrooirecht en het auteursrecht) toe aan Opdrachtgever van Staffing Contract Services. 

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, 

dan is uitsluitend Opdrachtgever van Staffing Contract Services daartoe bevoegd. 

Opdrachtnemer accepteert en aanvaart onherroepelijk dat de opdrachtgever een 

rechtstreeks beroep kan doen op deze bepaling.  

 

Artikel 13 Looptijd en beëindiging 

1. Elke opdracht wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden, maar eindigt in ieder 

geval van rechtswege op de einddatum zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging in de 

Inhuurdesk. Verlenging van de opdracht geschiedt uitsluitend door een wijzigingsverzoek van 

de Opdrachtgever van Staffing Contract Services en de verlenging wordt pas van kracht na 

akkoord van de betrokken partijen. 

2. Staffing Contract Services is bevoegd om de opdracht te beëindigen met inachtneming van 

de termijn omschreven in artikel 4.6 van deze voorwaarden zonder tot enigerlei 

schadevergoeding gehouden te zijn. De opdracht eindigt onverwijld indien Opdrachtgever 

van Staffing Contract Services het derdenbeding als bedoeld in art 4 lid 3 van deze Algemene 

voorwaarden niet aanvaardt.  

3. Staffing Contract Services is te allen tijde bevoegd om de dienstverlening te beëindigen 

zonder een opzegtermijn in acht te nemen of tot enigerlei schadevergoeding gehouden te 

zijn.  
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4. In de volgende gevallen is Staffing Contract Services gerechtigd de opdracht zonder 

rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen 

zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn:  

1. Opdrachtgever van Staffing Contract Services de werkzaamheden van 

Opdrachtnemer beëindigt of vervanging van Opdrachtnemer verlangt;  

2. Opdrachtnemer of de kandidaat werkzaam via een Opdrachtnemer als gevolg 

van arbeidsongeschiktheid of om andere redenen langer dan tien 

achtereenvolgende werkdagen, niet aan zijn verplichtingen uit hoofde de 

Opdracht voldoet of zal kunnen voldoen;  

3. Indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan aan Opdrachtnemer de 

VAR en het identificatie- en/of verblijfsdocument zijn afgegeven wijzigen en/of 

Opdrachtnemer Staffing Contract Services niet tijdig daarover informeert; 

4. Indien de VAR wuo of VAR dga en/of het identificatie- en/of verblijfsdocument 

hun geldigheid verliezen dan wel worden herzien en/of Opdrachtnemer Staffing 

Contract Services niet tijdig daarover informeert; dan wel; 

5. Indien er geen nieuwe VAR wuo of VAR dga wordt afgegeven voor het nieuwe 

kalenderjaar en/of Opdrachtnemer Staffing Contract Services niet tijdig daarover 

informeert; 

6. Indien door een wijziging in wet- en regelgeving Staffing Contract Services niet 

langer de positie van Broker kan vervullen. 

 

Artikel 14 Ontbinding  

Elk der Partijen is gerechtigd de dienstverlening en/of de opdracht door middel van een 

buitengerechtelijke schriftelijke verklaring aan de andere Partijen te ontbinden indien:  

1. de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel een daartoe strekkend 

verzoek (al dan niet door Staffing Contract Services en/of Opdrachtnemer zelf) is 

ingediend; 

2. ten aanzien van de andere partij (voorlopige) surseance van betaling (al dan niet door de 

andere partij zelf) is aangevraagd en/of uitgesproken;  
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3. ten aanzien van de ondernemer de (voorlopige) toepassing van de wet schuldensanering 

natuurlijke personen (al dan niet door de andere partij) is aangevraagd en/of 

uitgesproken; of - de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van één 

of meerdere verplichtingen uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst tussen 

partijen;  

4. uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt door 

wet – of regelgeving. 

Voorts hebben Staffing Contract Services en haar Opdrachtgever het recht de dienstverlening 

en/of de opdracht te ontbinden indien blijkt dat Opdrachtnemer niet (meer) handelt als 

zelfstandig ondernemer in de zin van deze Algemene voorwaarden.  

 

Artikel 15 Wijzigingen en aanvullingen  

1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden 

zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en 

verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders 

is bepaald in deze overeenkomst.  

2. In geval van wijzigingen in wet- en regelgeving die verband houden met of van 

toepassing zijn op de Opdrachten/of deze Algemene voorwaarden, is Staffing 

Contract Services gerechtigd deze bepalingen in deze Algemene voorwaarden te 

wijzigen of aan te vullen, waarbij deze Algemene voorwaarden inclusief wijzigingen 

of aanvullingen van toepassing zullen zijn vanaf het moment dat de gewijzigde wet- 

en/of regelgeving rechtskracht heeft.  

3. In geval  van wijziging(en) in de inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever van 

Staffing Contract Services is Staffing Contract Services gerechtigd deze wijziging(en) 

in de Broker inhuurvoorwaarden te door te voeren of aan te vullen, waarbij de 

Broker inhuurvoorwaarden inclusief wijzigingen of aanvullingen van toepassing zullen 

zijn vanaf het moment dat de wijzig is gepubliceerd, op nieuwe en op reeds lopende 

opdrachten van Opdrachtnemer.   

 

Artikel 16 Toepasselijk recht  

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen 

zullen zo veel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien het overleg niet tot een oplossing 

leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotte 


