Algemene voorwaarden voor dienstverlening
Polymer Science Park
Versie oktober 2018

Artikel 1.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgden betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer
Opdrachtgever
Overeenkomst

Partijen
Diensten
Werkzaamheden
Detachering

Gedetacheerde

Artikel 2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Polymer Science Park, daaronder mede begrepen diens medewerkers of
ingehuurde derden;
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met
Opdrachtnemer aangaat;
De (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met
betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verrichten van
diensten;
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk;
De diensten die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst verricht voor
Opdrachtgever;
De werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst
uitvoert voor Opdrachtgever;
De Overeenkomst waarbij PSP een natuurlijke persoon ter beschikking stelt
aan Opdrachtgeer om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te
verrichten;
De natuurlijke persoon die door PSP in het kader van de (Overeenkomst tot)
Detachering aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en offerte met
Opdrachtnemer alsmede de daaruit voortvloeiende Diensten en Werkzaamheden. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien Opdrachtnemer de hier bedoelde overeenkomst heeft gesloten met meer dan één
Opdrachtgever, is ieder van deze Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de plichten die
voortvloeien uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
Eventuele afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
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Artikel 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
Alle aanbiedingen en de daaropvolgende uitvoering van werkzaamheden zijn gebaseerd op de
informatie die Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot dan toe hebben verstrekt.
Opdrachtnemer is slechts aan een aanbod of offerte gebonden indien aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd. Tenzij anders staat vermeld.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door
Opdrachtnemer zijn vastgelegd
Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Opdrachtnemer een
aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de
overeenkomst conform de aanbieding te hebben aanvaard.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Aanbiedingen en offertes

Duur en uitvoering opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door
Opdrachtnemer naar beste weten gegeven. Opdrachtnemer staat echter niet in voor het behalen
van het door Opdrachtgever daarmee gewenste resultaat.
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404 (inzake het uitvoeren van de werkzaamheden door een bepaald
persoon) en 7:407 lid 2 (inzake gehele aansprakelijkheid bij twee of meer Opdrachtnemers) BW
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt
Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBOnormen (of diens opvolgers) en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot
arbeidsomstandigheden. Tevens dient de Opdrachtgever kosteloos zorg te dragen voor door
Opdrachtnemer gewenste faciliteiten in het kader van de werkzaamheden.
Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer verplicht de gebouwen, installaties, werktuigen en
andere bedrijfsmiddelen, waarmee hij de werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te
richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te
treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en
goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan
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4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

worden. In ieder geval dient te zijn voldaan aan de geldende wettelijke voorschriften, onder
andere inzake gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Hij dient zo nodig
beschermende kleding beschikbaar te stellen.
Zijn de verplichtingen van het vorige lid niet nagekomen, dan is Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker dientengevolge in
de uitoefening van de werkzaamheden overkomen, tenzij Opdrachtgever het bewijs kan leveren
dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate (mede) aan grove schuld
van de medewerker is te wijten. Indien de medewerker, ten gevolge van het niet-nakomen van
die verplichtingen van Opdrachtgever zodanig letsel oploopt dat daarvan de dood het gevolg is,
is Opdrachtgever jegens de overblijvende partner, de kinderen of de ouder(s) van de overledene
die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij
Opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke
mate (mede) aan grove schuld van de medewerker is te wijten.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan studenten/leden van de Stichting van
Opdrachtnemer voor de tijd dat ze bij Opdrachtnemer zelf werk verrichten.
Opdrachtgever moet garanderen dat personeel dat werk gaat verrichten bij Opdrachtnemer over
de basiskwalificaties beschikt om het werk bij Opdrachtnemer te verrichten. Het personeel dient
te beschikken over diploma’s en/of certificaten die Opdrachtnemer stelt voor het werk. Het staat
Opdrachtnemer vrij het personeel van Opdrachtgever weg te sturen indien zij niet beschikken
over de gevraagde diploma’s dan wel certificaten en basiskwalificaties. Opdrachtnemer dient in
dat geval te zorgen voor vervangend gekwalificeerd personeel.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens
Opdrachtnemer eventueel ingesteld wegens de niet-nakoming van de in het eerste lid genoemde
verplichtingen, zoals ook neergelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever
verleent Opdrachtnemer de bevoegdheid zijn aanspraken terzake aan de direct belanghebbende
te cederen, danwel aan de direct belanghebbende toe te staan mede namens Opdrachtnemer
zijn aanspraken tegen Opdrachtgever geldend te maken.

Artikel 5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen
het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van
Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen
of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Opdrachtnemer die daardoor direct of indirect is ontstaan.

Artikel 6.
6.1.

Wijziging opdracht

Honorarium

Vergoeding van door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten en/of
verstrekte adviezen vindt plaats tegen het bij Opdrachtnemer geldende tarief eventueel inclusief
regie- en calculatiekosten, dan wel tegen de overeengekomen aanneemsom. Voor door
Opdrachtnemer geleverde zaken is Opdrachtgever de door Opdrachtnemer vastgestelde prijs
verschuldigd.
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6.2.

6.3.

6.4.

Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt,
dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze
prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden
te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die optreden na de totstandkoming van de
overeenkomst, ongeacht of deze voorzienbaar waren.
Bovendien mag Opdrachtnemer de aanneemsom verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid
werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks
niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden
verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk
overeengekomen aanneemsom.
Indien Opdrachtnemer de arbeid dient te staken wegens het niet veilig en/of tijdig kunnen
verrichten van Werkzaamheden zal er altijd drie uur in rekening worden gebracht bij de
Opdrachtgever tegen het bij de Opdrachtnemer geldende tarief.

Artikel 7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

Betaling(svoorwaarden)

Opdrachtgever is Opdrachtnemer de prijs verschuldigd zoals opgenomen in of bij de
Overeenkomst van Opdrachtnemer. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de in deze
Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen.
Alle bedragen die Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst aan Opdrachtnemer is
verschuldigd, brengt Opdrachtnemer hem door middel van een factuur in rekening. Indien betaling
in termijnen is overeengekomen, dan vindt facturering plaats overeenkomstig de
overeengekomen termijnstaat.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door Opdrachtnemer aangegeven.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de
vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Korting of compensatie door Opdrachtgever is nimmer toegestaan.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een bankgarantie te eisen, ter
zekerheidstelling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer reeds verschuldigde of toekomstig
verschuldigde bedragen.
Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente en incassokosten worden voldaan.
Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Opdrachtgever), treedt in nadat hij is
aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In
de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is
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7.10.

die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Opdrachtgever), komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke
en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is
over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Alle in de Overeenkomst, Aanbieding of offerte genoemde bedragen zijn exclusief
omzetbelasting.

Artikel 8.
8.1.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijven eigendom
van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten is nagekomen.
Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel
als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en
verplicht zich de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Door Opdrachtnemer geleverde zaken die conform het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Voor het geval Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Opdrachtgever reeds nu zijn onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Artikel 9.

Reclame

Opdrachtgever inspecteert en controleert het geleverde – waaronder begrepen de (resultaten van
de) verrichte werkzaamheden, de verleende diensten en de verstrekte adviezen – direct na de
ontvangstneming, danwel direct na voltooiing van de werkzaamheden. Indien Opdrachtgever bij
deze inspectie/controle gebreken vaststelt, meldt Opdrachtgever deze binnen 8 dagen na de
ontvangstneming, danwel binnen 8 dagen na de voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk
en gedegen gemotiveerd aan Opdrachtnemer.
Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer te allen tijde in staat de geuite klachten te controleren.
Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft gereclameerd, de reclame
niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen zal
Opdrachtgever geacht worden het (af) geleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben
aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten ter zake.

9.1.

9.2.
9.3.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
10.1.

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden:
a.
indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
b.
indien na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever de opdracht
slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c.
indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
verstrekken voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
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d.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden
gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever inclusief rente onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien
Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten, welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in
overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt welke in de sfeer van de Opdrachtgever liggen, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

Artikel 11. Overmacht
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe blijvend of tijdelijk gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer
of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1.
12.2.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Ten aanzien van de makelaarsfunctie/tussenpersoon werkzaamheden sluit Opdrachtnemer zijn
aansprakelijkheid uit.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

12.10.

12.11.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door Opdrachtgever,
welke directe (persoon- en/of zaak) schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of
onvolledige gegevens.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade onstaan bij de Opdrachtgever of derden door
het gebruik van zaken die zijn voorgeschreven door de Opdrachtgever bij de uitvoering van de
Diensten en/of Werkzaamheden of die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van door
Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met
Opdrachtnemer verbonden organisatie.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever
na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, in ieder
geval binnen 8 dagen na het intreden van de schade, schriftelijk aan Opdrachtnemer meldt en
dat Opdrachtgever datgene doet dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om de haar
schade te beperken.
Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer terzake van gebreken in verrichte werkzaamheden of in verleende diensten of in
afgeleverde zaken zal verjaren door verloop van zes maanden na het tijdstip van aflevering.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
13.1.

13.2.

Eventuele door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte danwel ter
beschikking gestelde zaken blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer, tenzij anders is
overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden deze zaken binnen 14 dagen na afloop van de
opdracht in oorspronkelijke staat, volledig en vrij van gebreken te retourneren. Indien de
Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
rekening.
Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te
verhalen.

Artikel 14. Intellectuele Eigendom
14.1.

Alle gegevens en bescheiden door Opdrachtnemer vervaardigd al of niet in het kader van een
specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten,
zijn onvoorwaardelijk eigendom van Opdrachtnemer. Alle gegevens en bescheiden mogen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel, noch
gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden worden getoond dan wel ter hand worden
gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Opdrachtgever is jegens
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14.2.

Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en
bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.
Opdrachtgever is tevens gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

Artikel 15. Vrijwaring
15.1.

15.2.

15.3.

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.

Hoofdstuk 2: Detachering
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de (Overeenkomst tot) Detachering van
Kandidaten van Polymer Science Park (hierna te noemen: PSP).
Artikel 16. Totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering
16.1.

16.2.

De (Overeenkomst tot) Detachering tussen PSP en Opdrachtgever komt tot stand door een
schriftelijke bevestiging van de inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering door PSP aan
Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
De (Overeenkomst tot) Detachering wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de (Overeenkomst
tot) Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit
gedragingen van Opdrachtgever en/of Kandidaat/Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering
wordt gegeven aan de (Overeenkomst tot) Detachering.

Artikel 17. Inhoud van de (Overeenkomst tot) Detachering
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

De (Overeenkomst tot) Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan
Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever
werkzaamheden te verrichten.
De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de
noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en
vastgelegd) in de (Overeenkomst tot) Detachering.
PSP zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te
laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en
instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid
1 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.
Het staat PSP vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of
kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op PSP van toepassing zijnde CAO dan wel
volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen
aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. PSP heeft eveneens het
recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde
pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

Artikel 18. Voortgangsrapportages en urenverantwoording
18.1.

Gedetacheerde voert het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in het door PSP met dit
doel beschikbaar gestelde systeem. Deze voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes

8
Algemene voorwaarden Polymer Science Park

18.2.
18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

genoemd, worden onverwijld door Opdrachtgever geaccordeerd, waarna PSP aan de hand van
de invoer zal overgaan tot facturering aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages correct en tijdig door
Gedetacheerde worden ingevoerd.
De door Gedetacheerde ingeleverde voortgangsrapportage heeft bindende werking jegens
Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
Indien de voortgangsrapportage onjuistheden bevat of indien de voortgangsrapportage niet
(tijdig) door de bevoegde persoon bij Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en
risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg
hiervan van PSP en/of derden.
Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van Gedetacheerde te accorderen en/of
niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct
ingevulde - voortgangsrapportage aan PSP verstrekt, heeft PSP het recht het aantal gewerkte
uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van Gedetacheerde, dan wel, bij
gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van
Gedetacheerde.
PSP is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde voortgangsrapportages
te betwisten. Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar
administratie. Indien PSP en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een
voortgangsrapportage door PSP geen overeenstemming weten te bereiken, zal PSP gerechtigd
zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 19. Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende weten regelgeving. Opdrachtgever
verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit
wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan
Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde
schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
PSP sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder
uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan
ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die
de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars,
lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de
werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met
vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie
en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de
werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed
werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt.
Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten
Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals
nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als
schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft
met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is
gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.
Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten
Europa, is Opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking
geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals
nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de
uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die
zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op
grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor
rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of
verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor PSP niet mogelijk is om
deze risico’s adequaat te verzekeren.
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19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

PSP sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de
Gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden,
waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden PSP nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van
derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever,
klanten van Opdrachtgever, Gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden
of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin
des woords, ontstaan door of in verband met de Zoekopdracht of Overeenkomst. Opdrachtgever
vergoedt PSP alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten,
waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
PSP draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Gedetacheerde die
Opdrachtgever of derden binden.
Het op Detachering toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in
“artikel 12. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 20. Tewerkstelling in het buitenland
20.1.

20.2.

Het is Opdrachtgever verboden een Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of
anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband
met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PSP.
Opdrachtgever dient Gedetacheerde op het eerste verzoek van PSP onmiddellijk naar
Nederland te doen terugkeren.

Artikel 21. Geheimhouding en nadere afspraken met Gedetacheerde
21.1.
21.2.

Het staat Opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke
informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.
Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande
rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van
Gedetacheerde in het kader van de (Overeenkomst tot) Detachering.

Artikel 22. Beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en
ontbinding van de (Overeenkomst tot) Detachering heeft te gelden:
- dat Opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding,
onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (Overeenkomst tot) Detachering;
- de (Overeenkomst tot) Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen
PSP en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. PSP is niet schadeplichtig. PSP
zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging
wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;
- indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van
Gedetacheerde, zal PSP zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien
voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe (Overeenkomst tot) Detachering;
- indien de duur van de (Overeenkomst tot) Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere
toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever
de (Overeenkomst tot) Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is
Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, PSP hiervan onmiddellijk, doch
uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een
dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van PSP
die daarvan het directe of indirecte gevolg is.
Artikel 23. Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde
23.1.

Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de
(Overeenkomst tot) Detachering, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van
totstandkoming van de (Overeenkomst tot) Detachering en de aanvang van de uitvoering van de
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werkzaamheden door Gedetacheerde, niet toegestaan om met Gedetacheerde een
arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst
werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.
Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter
grootte van € 5.000, die na 1 maand wordt verhoogd met € 250 per dag dat de
arbeidsovereenkomst voortduurt. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van
schadevergoeding onverlet.
Einde Hoofstuk 2
Artikel 24. Toepasselijk recht en geschillen
24.1

24.2

24.3

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25. Vindplaats en wijziging voorwaarden
25.1
25.2

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
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