Algemene inkoop- en inhuurvoorwaarden van Arco Bedrijven Groep
Arco Reinigingstechnieken B.V., Verhuco B.V. en CDH Verhuur & Lease B.V.
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Verplichtingen Contractspartij: nakoming, controle, planning, materialen
Artikel 4 – Prijzen, betaling, verrekening
Artikel 5 – Materialen en eigendom
Artikel 6 – Aansprakelijkheid, verzekeringsplicht
Artikel 7 – Privacyregelgeving
Artikel 8 – Geheimhouding, niet benaderen klanten
Artikel 9 – Beëindiging
Artikel 10 – Inkoop en huur van goederen
Artikel 11 – Uitzendopdrachten
11.1 – Totstandkoming Uitzendopdracht
11.2 – Duur en beëindiging
11.3 – Arbeidsduur, werktijden
11.4 - Huisregels, bedrijfskleding
11.5 – Arbeidsomstandigheden
11.6 – Tarief
11.7 – Wet- en regelgeving, G-rekening en verificatie loonbetaling
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

pag. 1
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6

Bijlagen A en B

pag. 7

Artikel 1 - Definities
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Gebruiker: de partij die deze voorwaarden gebruikt en tot de Arco Bedrijven Groep behoort. Deze
voorwaarden kunnen in elk geval worden gebruikt door Arco Reinigingstechnieken B.V.(gevestigd te
Rhoon aan de Industrieweg 4, handelsregisternummer 59574194), Verhuco B.V. (gevestigd te Rhoon
aan de Industrieweg 4, handelsregisternummer 24113998) en CDH Verhuur & Lease B.V. (gevestigd te
Rhoon aan de Industrieweg 4, handelsregisternummer 61348910).
Contractspartij: de Uitzendonderneming, Opdrachtnemer, Leverancier en/of Verhuurder waarmee
Gebruiker een overeenkomst aangaat of is aangegaan.
Overeenkomst: een tussen Gebruiker en een Contractspartij gesloten
(raam)overeenkomst tot het inkopen en/of inhuren van goederen en/of diensten, detachering en/of
het uitbesteden van werkzaamheden, of het geven van adviezen, of enige andere overeenkomst (zoals
een Uitzendopdracht) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Klant: een partij waaraan Gebruiker haar diensten of producten levert of heeft geleverd en/of waarmee Gebruiker contact onderhoudt of heeft onderhouden in de hoop daartoe te komen (prospect).
Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die werkzaamheden verricht in opdracht van Gebruiker.
Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die uitzendkrachten ter beschikking stelt
aan Gebruiker.
Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690
BW is aangegaan met een Uitzendonderneming of anderszins (bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst) door een derde tijdelijk te werk wordt gesteld bij Gebruiker;
Uitzendopdracht: de overeenkomst tussen Gebruiker en een Uitzendonderneming op grond waarvan
een of meer Uitzendkrachten door de Uitzendonderneming aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld om werkzaamheden te verrichten voor Gebruiker.
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Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.
2.
3.
4.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gebruiker enerzijds
en haar Contractspartij anderzijds.
Eventuele algemene voorwaarden van Contractspartij zijn niet van toepassing en worden door Gebruiker van de hand gewezen.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien die voor een specifieke Overeenkomst schriftelijk zijn overeengekomen.
Op alle dienstverlening, verhuur of verkopen van Gebruiker zelf zijn tevens de algemene voorwaarden
van Gebruiker van toepassing (te raadplegen op www.arco-bedrijven.nl).

Artikel 3 - Verplichtingen Contractspartij: nakoming, controle, planning, materialen
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

De door Contractspartij te leveren of te verhuren zaken, uit te voeren werkzaamheden of te verrichten
diensten zullen voor wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit (i) in overeenstemming zijn
met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld of (als er niets over is afgesproken) met hetgeen Gebruiker in redelijkheid mocht verwachten, (ii) van deugdelijke kwaliteit zijn, (iii) in alle opzichten gelijk zijn
aan de eventuele monsters of specificaties, die door Contractspartij aan Gebruiker ter beschikking zijn
gesteld of verstrekt en (iv) in staat zijn de afgesproken prestaties te leveren of geschikt zijn voor het
doel waarvoor zij bestemd zijn.
Contractspartij zal voldoen aan alle kwaliteitsnormen volgens NEN-ISO 9001.
Indien Contractspartij voertuigen levert of verhuurt waarmee wegdekreiniging wordt uitgevoerd, staat
Contractspartij er voor in dat de voertuigen voldoen aan de specificaties in Bijlage A. Als Contractspartij wegdekreinigingswerkzaamheden verricht of personen ter beschikking stelt voor het verrichten van
wegdekreinigingswerkzaamheden, staat Contractspartij er voor in dat zij of deze personen voldoen
aan de eisen genoemd in Bijlage B.
Contractspartij zal voordat zij werkzaamheden aanvangt de door of namens Gebruiker verstrekte gegevens controleren en (indien van toepassing) zich informeren over de locatie en omstandigheden
waar werkzaamheden moeten worden verricht of waar geleverd moet worden. Contractspartij zal bij
het aangaan of het uitvoeren van de Overeenkomst Gebruiker waarschuwen voor eventuele onjuistheden in de Overeenkomst, de planning of gebreken in/ongeschiktheid van producten of materialen
die Gebruiker voorschrijft of ter beschikking stelt.
Als Contractspartij weet of verwacht dat zij niet, niet tijdig of niet volgens de afgesproken planning kan
leveren, informeert zij Gebruiker direct. Termijnen en de planning zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
afgesproken, fatale termijnen. Contractspartij erkent aansprakelijkheid ten aanzien van niet-nakoming
van datgene wat is overeengekomen en vrijwaart Gebruiker voor de gevolgen daarvan, tenzij er
sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel of
hulppersonen, stakingen, ziekte van personeel of hulppersonen, verlate aanlevering of ongeschiktheid
van voor de uitvoering van werkzaamheden benodigde zaken, voor zover deze omstandigheden zich
voordoen aan de zijde c.q. door toedoen van de Contractspartij en voorts tekortschieten van ingeschakelde derden, en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Contractspartij of
door haar ingeschakelde derden.
Als Contractspartij levert of werkzaamheden uitvoert op het terrein van Gebruiker of haar klanten, zal
Contractspartij het terrein schoon en veilig houden en daar geen afval of verpakkingsmaterialen achterlaten. Daarnaast zal Contractspartij de redelijke instructies van Gebruiker en haar klanten met betrekking tot veiligheid, levering, schoon houden en de uitvoering van werkzaamheden opvolgen. Contractspartij is, bij gebreke hiervan, aansprakelijk voor alle schade die door het niet opvolgen van dergelijke instructies ontstaat en vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
Als Contractspartij Uitzendkrachten ter beschikking stelt, staat Contractspartij er voor in dat de Uitzendkrachten over de juiste vaardigheden, ervaring en kwalificaties beschikken om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.
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Artikel 4 - Prijzen, betaling, verrekening
1.

2.
3.

4.

Alle prijzen zijn vast, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden met bijbehorende eenheidsprijzen zijn overeengekomen, heeft Contractspartij
alleen recht op betaling van daadwerkelijk afgenomen eenheden. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten,
sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico's, zijn
niet verrekenbaar of door te belasten aan Gebruiker, tenzij dit in de Overeenkomst anders is bepaald.
Contractspartij en Gebruiker maken nadere afspraken over een korting op de prijzen als Gebruiker een
afname van een grotere hoeveelheid producten of werk over een langere periode kan toezeggen.
Tenzij anders overeengekomen, factureert Contractspartij nadat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan of, als er sprake is van een Uitzendovereenkomst, op maandelijkse basis. Iedere factuur van de
Uitzendonderneming dient voorzien te zijn van een door Gebruiker ondertekende urenstaat. Facturen
zonder ondertekende urenstaat worden niet in behandeling genomen.
De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst van de factuur van Contractspartij, mits 75% van
het factuurbedrag betrekking heeft op werkzaamheden die door Uitzendkrachten zijn verricht. Indien
minder dan 75% van het factuurbedrag betrekking heeft op werkzaamheden die door Uitzendkrachten
zijn verricht, is de betalingstermijn 45 dagen na ontvangst van de factuur. Gebruiker en/of een aan
Gebruiker gelieerde vennootschap is bevoegd om de bedragen die zij uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan Contractspartij en/of aan haar gelieerde vennootschappen in mindering te brengen
op de bedragen die Gebruiker c.s. uit welke hoofde dan ook, te vorderen heeft van Contractspartij
en/of aan Contractspartij gelieerde vennootschappen. Het is Contractspartij niet toegestaan wederzijdse vorderingen te verrekenen of werkzaamheden of levering op te schorten bij discussie over facturen of verplichtingen van Gebruiker .

Artikel 5 - Materialen en eigendom
1.

2.

Als Gebruiker materialen, hulpmiddelen, gereedschap, kleding, veiligheidsmiddelen, machines of andere producten ter beschikking stelt aan een Contractspartij (of haar personeel, opdrachtnemers of
Uitzendkrachten), zal Contractspartij die met de benodigde voorzichtigheid gebruiken en onderhouden, bij gebreke waarvan zij aansprakelijk is voor de schade en kosten.
Alle door Gebruiker aan Contractspartij ter beschikking gestelde producten of bescheiden blijven eigendom van Gebruiker. Contractspartij zal deze goederen zo opslaan dat die te allen tijde te identificeren zijn als eigendommen van Gebruiker.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid, verzekeringsplicht
1.

2.

3.

Contractspartij is aansprakelijk voor schade die in verband met de uitvoering van
haar werkzaamheden, producten en/of diensten en door haar ingeschakelde
derden, waaronder ook Uitzendkrachten worden begrepen, is ontstaan. Opdrachtnemer vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden terzake. Mocht Contractspartij ook na een waarschuwing tekort schieten in de nakoming van haar verplichtingen, dan staat het Gebruiker vrij (naast haar recht
nakoming en schadevergoeding te vorderen) zonder verdere aankondiging eventuele herstelwerkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor een derde in te schakelen en alle kosten van dergelijke herstelwerkzaamheden te verhalen op Contractspartij.
Contractspartij zorgt voor een aansprakelijkheidsverzekering met afdoende dekking voor de aan de
werkzaamheden, activiteiten of te leveren of verhuren producten verbonden risico’s. Contractspartij
vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van haar Uitzendkrachten. Mocht Gebruiker door tekortschieten van Contractspartij boetes van haar Klant verbeuren, dan zal Contractspartij die (onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van daadwerkelijke schade en eventuele andere aanspraken van Gebruiker) op eerste verzoek aan Gebruiker vergoeden.
Indien en voor zover Gebruiker ten opzichte van haar Contractspartij uit welke hoofde dan ook aansprakelijk is, is (tenzij er sprake is van opzet of grove schuld) de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Gebruiker in het gegeven geval uitkeert of, als
er geen dekking onder de polis mocht zijn, tot maximaal EUR 5.000,--.
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Artikel 7 - Privacyregelgeving
1.

Indien Contractspartij in het kader van een Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt voor Gebruiker, wordt de Contractspartij beschouwd als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij zal in dat geval met Gebruiker een verwerkersovereenkomst sluiten, zoals
bedoeld in de AVG. In ieder geval zal Contractspartij (i) de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze verwerken en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, (ii) deugdelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de persoonsgegevens treffen en Gebruiker daarover
op haar eerste verzoek informeren, (iii) Gebruiker alle medewerking verlenen om aan haar wettelijke
verplichtingen te kunnen voldoen, onder andere door het informeren van betrokkenen en het melden
van (potentiële) datalekken. Contractspartij is gehouden de verplichtingen uit hoofde van dit artikel
ook onverkort op te leggen aan alle derden die zij inschakelt ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst. Contractspartij vrijwaart Gebruiker voor de gevolgen van het niet naleven van de privacy wet- en regelgeving door Contractspartij.

Artikel 8 - Geheimhouding, niet benaderen klanten
1.

2.

3.
4.
5.

De Contractspartij en Gebruiker zullen geen informatie met betrekking tot de andere partij, diens activiteiten, prijzen, know how en relaties, die haar in het kader van de uitvoering van de Uitzendopdracht
ter kennis is gekomen, aan derden verstrekken, tenzij verstrekking van die informatie noodzakelijk is
om een overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, of sprake is van een wettelijke plicht tot
openbaarmaking.
De Contractspartij zal haar personeel, opdrachtnemers, onderaannemers en eventuele Uitzendkrachten verplichten informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die aan hen bekend is geworden in het
kader van het uitvoeren van een overeenkomst, vertrouwelijk te houden en niet aan derden te verstrekken.
Contractspartij zal alleen met akkoord van Gebruiker aan derden melden dat zij werkzaamheden verricht voor of levert aan Gebruiker of dat heeft gedaan.
Contractspartij zal Klanten van Gebruiker niet benaderen of trachten over te halen direct met haar te
contracteren.
Op overtreding van het bepaalde in dit lid 1 en 4 van dit artikel staat een direct opeisbare boete ad
EUR 25.000,--. De boete laat onverlet eventuele aanspraken van Gebruiker op schadevergoeding of
nakoming.

Artikel 9 - Beëindiging
1.

In de volgende gevallen kan Gebruiker, zonder ingebrekestelling, een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk per direct schriftelijk beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding:
i) indien de Contractspartij ook na een schriftelijke waarschuwing waarin haar een termijn is gesteld
alsnog na te komen, haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; en/of
ii) bij faillissement, surseance of ontbinding van de Contractspartij; en/of
iii) als in redelijkheid te verwachten is dat de Contractspartij niet zal kunnen of willen nakomen; en/of
iv) als in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd dat zij gebonden blijft aan de Overeenkomst; en/of
v) als Gebruiker reden heeft om aan te nemen dat de Contractspartij loonheffingen of belastingen
niet betaalt terwijl er sprake is van een overeenkomst van opdracht met Contractspartij en/of een Uitzendovereenkomst.

Artikel 10 - Inkoop en huur van goederen
1.

Als Gebruiker producten koopt of huurt van Contractspartij gelden de volgende bepalingen:
(i)
Alle prijzen zijn DDP (Incoterms 2020), dus inclusief de kosten van verpakking, transport en
verzekering tot de levering op de locatie van Gebruiker of de door haar aangewezen locatie.
Levering dient tijdig en in overleg met Gebruiker op normale werktijden plaats te vinden.
Transport, lossen en (bij huur) ophalen zijn voor rekening en risico van Contractspartij.
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Contractspartij zorgt voor eigen losmaterieel. Contractspartij zorgt voor eigen, gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen als zij een bedrijfsterrein van een Klant of Gebruiker betreedt ten behoeve van het lossen, leveren of afhalen van goederen. Contractspartij zal daarbij te allen tijde de veiligheidsinstructies en aanwijzingen van Gebruiker en haar Klant opvolgen.
Artikel 11 - Uitzendopdrachten
Voor Uitzendopdrachten gelden, naast de overige voorwaarden, de volgende specifieke bepalingen van dit artikel 11:
11.1 - Totstandkoming Uitzendopdracht
1.

2.

3.

4.
5.

Nadat Gebruiker de Uitzendonderneming heeft verzocht om Uitzendkrachten ter beschikking te stellen en voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van Uitzendkrachten, stuurt de Uitzendonderneming
de Gebruiker per e-mail een opdrachtbevestiging. Deze bevat in ieder geval de volgende informatie: (i)
namen en geboortedata van de Uitzendkrachten, (ii) de te verrichten werkzaamheden, (iii) een functieomschrijving en functie-eisen, (iv) de inschaling van de functie, (v) de werktijden en arbeidsduur, (v)
de arbeidsplaats, (vii) beoogde looptijd van de Uitzendopdracht.
Voorts dienen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de volgende documenten in het bezit van
Gebruiker te zijn: (i) kopie geldig identiteitsbewijs Uitzendkracht, (ii) kopie geldig rijbewijs Uitzendkracht, (iii) kopie tewerkstellingsvergunning Uitzendkracht (indien van toepassing), (iv) kopie VCA-certificaat Uitzendkracht en (v) kopie inschrijving KvK Uitzendonderneming.
De Uitzendonderneming garandeert dat de ter beschikking gestelde Uitzendkrachten voldoende gekwalificeerd en kundig zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten en de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen om redelijke instructies, waaronder veiligheidsinstructies,
van of namens Gebruiker te kunnen opvolgen. Indien Uitzendkrachten ter beschikking worden gesteld
om wegdekreinigingswerkzaamheden te verrichten, garandeert de Uitzendonderneming dat de Uitzendkrachten voldoen aan de eisen genoemd in Bijlage B .
Indien een of meer ter beschikking gestelde Uitzendkrachten niet blijken te beschikken over een geldig
VCA-certificaat, heeft Gebruiker geen betalingsverplichting jegens de Uitzendonderneming.
Gebruiker heeft het recht een voorgestelde Uitzendkracht af te wijzen, in welk geval de Uitzendonderneming een andere Uitzendkracht zal voorstellen. Bij klachten van Gebruiker over een Uitzendkracht
en/of ziekte of gebleken ongeschiktheid/onbetrouwbaarheid van een Uitzendkracht zal de Uitzendonderneming een Uitzendkracht vervangen. In dat geval heeft Gebruiker het recht om slechts 50% van
de factuur met betrekking tot de kosten voor de in eerste instantie ter beschikking gestelde Uitzendkracht te voldoen.

11.2 - Duur en beëindiging
1.
2.

3.

De Uitzendopdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur.
De Uitzendopdracht voor bepaalde tijd en de Uitzendopdracht voor onbepaalde tijd kunnen tevens
door Gebruiker tussentijds schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van een dag zonder dat
de Uitzendonderneming aanspraak kan maken op enige vergoeding. Als Gebruiker een bepaalde hoeveelheid af te nemen uren per week of ten behoeve van een bepaald project is overeengekomen,
geldt een opzegtermijn van 5 dagen.
De ter beschikkingstelling van de Uitzendkracht eindigt per de datum waarop de Uitzendopdracht eindigt.

11.3 - Arbeidsduur, werktijden
1.
2.

Voor de Uitzendkracht gelden dezelfde werktijden, arbeidsduur, pauze en rusttijden als voor de werknemers van Gebruiker, tenzij voor de specifieke Uitzendopdracht anders is overeengekomen.
De Uitzendkracht neemt vakantiedagen op conform de wettelijke bepalingen.
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11.4 - Huisregels, bedrijfskleding
1.

2.

Gebruiker zal de Uitzendkracht in kennis stellen van de huisregels en andere voorwaarden in het personeelshandboek. De Uitzendkracht is verplicht zich aan de huisregels en hetgeen in het personeelshandboek is opgenomen te houden. De Uitzendonderneming zal deze verplichting opnemen in de arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Op verzoek stelt Gebruiker de Uitzendonderneming een
exemplaar van het personeelshandboek ter beschikking.
Gebruiker zal de Uitzendkracht bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken,
welke de Uitzendkracht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verplicht is te dragen. Gebruiker
zal de Uitzendkracht verplichten om de bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen met de
benodigde voorzichtigheid te gebruiken en onderhouden. Indien de Uitzendkracht aan het einde van
de ter beschikkingstelling bedrijfskleding en/of persoonlijke beschermingsmiddelen niet of beschadigd
bij Gebruiker inlevert, zal de Uitzendonderneming de schade die Gebruiker als gevolg daarvan leidt,
aan Gebruiker vergoeden tegen de in Bijlage C genoemde bedragen.

11.5 - Arbeidsomstandigheden
1.
2.

Gebruiker zal de Uitzendkracht voorlichten met betrekking tot de binnen zijn onderneming geldende
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
Gebruiker zal de Uitzendkracht instructies geven met betrekking tot de veiligheid op de werkvloer. De
Uitzendonderneming staat er jegens Gebruiker voor in dat de Uitzendkracht alle redelijke instructies
van Gebruiker zal opvolgen.

11.6 - Tarief
1.

2.

De Uitzendkracht vult dagelijks een overzicht in van de gewerkte uren. Gebruiker zendt de Uitzendonderneming wekelijks een overzicht van de gewerkte uren aan de hand waarvan de Uitzendonderneming haar factuur (uren vermenigvuldigd met tarief) kan opstellen. In het tarief zijn, tenzij anders
overeengekomen, reeds alle toeslagen (waaronder eventuele overwerktoeslagen) en kosten begrepen. Gebruiker is niet gehouden om gegevens in te voeren in een systeem van de Uitzendorganisatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden Uitzendkrachten door de Uitzendonderneming
verloond conform de CAO in het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. De Uitzendonderneming
brengt Gebruiker alleen de gewerkte uren tegen het afgesproken tarief in rekening. Indien een Uitzendkracht voor een langere periode of een specifiek project ter beschikking wordt gesteld aan Gebruiker, zal de Uitzendonderneming een nader overeen te komen korting op het tarief verlenen.
Indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van een wijziging van de geldende cao, mag
de Uitzendonderneming de extra kosten van de uitzendarbeid die daardoor zijn veroorzaakt aan Gebruiker doorbelasten mits zij Gebruiker hierover vooraf informeert. Aanpassingen in het tarief en indexering worden alleen doorgevoerd na voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Gebruiker.

11.7 - Wet- en regelgeving, G-rekening en verificatie loonbetaling
1.

2.

3.

De Uitzendonderneming verplicht zich alle van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften in acht te
nemen en na te leven bij de uitvoering van de Uitzendopdracht en haar Uitzendkrachten op te leggen
om de instructies van Gebruiker ter zake van voorschriften op te volgen.
De Uitzendonderneming verplicht zich jegens Gebruiker om stipt te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan haar opgedragen werk en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven en het loon
van alle aan haar verbonden Uitzendkrachten tijdig te voldoen.
De Uitzendonderneming zal op eerste verzoek medewerking verlenen aan het uitvoeren van controles, audits of loonvalidaties in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies, onder andere door
inzage te geven in haar administratie. Indien uit een controle, audit of loonvalidatie blijkt dat de Uitzendonderneming of een door haar ingeschakelde derde niet het verschuldigde loon aan haar werknemers betaalt, is er sprake een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen ten
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4.

5.

6.
7.

opzichte van Gebruiker en is de Uitzendonderneming zonder dat een ingebrekestelling vereist is direct
in verzuim.
De Uitzendonderneming zal Gebruiker op haar eerste verzoek een afschrift geven van de volgende
stukken: (i) mandagenregister met overzicht van alle werknemers die te werk zijn gesteld bij Gebruiker, (ii) een verklaring inzake het betalingsgedrag inzake haar afdracht van loonbelasting en sociale
verzekeringspremies zoals bedoeld in het kader van de Invorderingswet vastgestelde richtlijn(en).
De Uitzendonderneming is verplicht te beschikken over een geblokkeerde rekening (G-rekening) waar
Gebruiker de door de Uitzendonderneming verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Gebruiker ingevolge de Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, op kan storten.
Indien en zolang de Uitzendonderneming niet aan haar verplichtingen uit dit artikel 5 voldoet, heeft
Gebruiker het recht de betaling van facturen van de Uitzendonderneming op te schorten.
De Uitzendonderneming vrijwaart Gebruiker voor alle schade en kosten die Gebruiker lijdt of maakt
als de Uitzendonderneming (of een door haar ingeschakelde derde) sociale premies en belastingen
niet of niet tijdig heeft afgedragen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
2.

Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Contractspartij is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst tussen Gebruiker en Contractspartij zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank
Rotterdam.
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Bijlage A - Eisen aan voertuigen voor wegdekreiniging
De door Contractspartij geleverde of verhuurde voertuigen zijn:
- voorzien van middelen waardoor de bestuurder 360 graden zicht heeft tijdens alle omstandigheden zoals beschreven in het document “Beleid reductie aanrijdgevaar versie 1.0” van de GCVB
(Governance Code Veiligheid in de Bouw)
Dat kunnen één of meer van de volgende middelen zijn:
o (360 graden) camerasysteem
o Radarsysteem
o Ultrasoon
o Tags
o Spiegels
- voorzien van gele zwaai- of flitslichten die rondom het voertuig zichtbaar zijn;
- uitgevoerd met een gele sticker achterop met “Werkverkeer” met maatverhouding 5:1
- (wanneer vereist) APK gekeurd;
- (naast APK) gekeurd op technische staat en werking;
- lekvrij;
- voorzien van een gekeurde brandblusser;
- voorzien van een gekeurde en inhoudelijk volledige EHBO trommel;
- uitgerust met middelen om de gevolgen van vloeistoflekkage te beperken (absorptiemiddelen
e.d.).
Bijlage B - Eisen aan personen ter beschikking gesteld voor wegdekreiniging
De bestuurder van het voertuig waarmee wegdekreiniging plaatsvindt:
-

-

heeft een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met Contractspartij;
is in het bezit van een geldig rijbewijs gerelateerd aan het voertuig;
heeft minimaal één jaar aantoonbare werkervaring als machinist op een veeg-zuigwagen en/of
wegdekreiniger, of is korter dan een jaar werkzaam als machinist op een veeg/zuigwagen en/of
wegdekreiniger en volgt de opleiding “nieuwe veegmachinist”;
is in het bezit van een geldig VCA-certificaat;
is in het bezit van een VCA-VOL certificaat (geldt alleen als de machinist een overeenkomst van
opdracht heeft met de Contractspartij);
is in het bezit van een geldig certificaat “veilig werken langs de weg”, of
is in het bezig van een geldig BRL9101 certificaat voor “medewerker of vakman TVM”;
is aantoonbaar geïnstrueerd op het gebied van bediening, afstelling en onderhoud van het voertuig.
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