Algemene voorwaarden voor het tewerkstellen van Detacheringskrachten
Artikel 1. Definities
1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Euflex: Euflex BV statutair gevestigd te Eindhoven en resulterende onder de holding van de Technische
Universiteit Eindhoven, ook wel te noemen opdrachtnemer.
b) De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met Euflex een overeenkomst is aangegaan tot
het verrichten van werkzaamheden.
c) De arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Euflex werkzaamheden verricht
of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever.
d) De detacheringskracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst met Euflex te
werk wordt gesteld bij opdrachtgever.
e) De opdracht: de overeenkomst van opdracht zoals bedoeld onder d, tussen Euflex en opdrachtgever
krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
Artikel 2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes,
opdrachten en opdrachtbevestigingen van Euflex daar waar het detacheringsovereenkomsten betreft.
2.2
Tenzij tussen Euflex en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van
deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of
opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst, betrekking
hebbende op detachering, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2.3
Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Euflex
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Bedingingen en overeenkomsten die van de algemene
voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Euflex schriftelijk zijn bevestigd.
2.4
Op de overeenkomsten tussen Euflex en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomsten
3.1
Alle door Euflex uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk onder de opgave van een termijn
voor aanvaarding het tegendeel is overeengekomen.
3.2
Ter bevestiging wordt er door Euflex een opdrachtbevestiging gemaakt en ondertekend aan
opdrachtgever toegezonden.
3.3
Euflex en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht of opdrachtbevestiging eerst gebonden
nadat deze door de opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door Euflex terugontvangen.
Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen
4.1
Indien tussentijds de doelstelling van de opdracht wijzigt, dan zal dit worden besproken met alle
betrokken partijen en zal een nieuw contract met gewijzigde doelstellingen worden opgesteld.
4.2
Wijzigingen en aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene
voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Euflex zijn bevestigd.
Artikel 5. Duur en beëindiging van de opdracht
5.1
De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het
verstrijken van de overeengekomen duur of door tussentijdse beindiging, zoals omschreven in artikel 6
van deze algemene voorwaarden.
5.2
De opdracht duurt tenminste:
a. Voor detacheringskrachten geworven en geselecteerd door Euflex: 6 maanden
b. Voor detacheringskrachten geworven en geselecteerd door opdrachtgever: 3 maanden
5.3
Indien opdrachtgever gedurende de opdracht, binnen de termijn zoals gesteld in lid 5.2, een
arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, of middels derden met de betrokken detacheringskracht
aangaat, zal hij aan Euflex een vergoeding betalen. Deze vergoeding dient onder andere ter dekking van
overhead kosten en andere kosten van Euflex en bedraagt 40% van het laatst geldende maandtarief
voor de betrokken detacheringskracht, voor de resterende duur van de genoemde termijn in lid 5.2,
gerekend vanaf het moment van aangaan door opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding
met de detacheringskracht met een maximum van EUR 9500. Voornoemde som is ineens en
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
6.1
Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen
ingaan nadat er een andere werkkring voor de betrokken detacheringskracht voor de resterende looptijd
van de detacheringsovereenkomst is gevonden, dan wel nadat de detacheringsovereenkomst op
rechtmatige wijze is beëindigd.
6.2
De opdracht kan worden ontbonden indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming
van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.
6.3
De opdracht kan worden ontbonden indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of
aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend.
6.4
De opdracht kan worden ontbonden indien opdrachtgever besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of
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6.5

overdracht van de onderneming van opdrachtgever.
Beëindiging van de opdracht zoals genoemd in artikel 6.2 en 6.3 en 6.4 laten onverlet het recht van
Euflex volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 7. Vervanging
7.1
Ziekte, ongeval of overlijden van een detacheringskracht geldt als overmacht voor Euflex met dien
verstande dat, tenzij anders is overeengekomen, Euflex voor zover de aard van de te verrichten
werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de detacheringskracht zal
zorgdragen.
Artikel 8. Verplichtingen van opdrachtgever
8.1
Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, bescheiden en informatie welke Euflex overeenkomstig haar
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig te verschaffen.
8.2
Opdrachtgever dient Euflex onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden, die in verband
met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
8.3
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Euflex ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
8.4
De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en
bescheiden aan Euflex, zijn voor rekening van opdrachtgever
Artikel 9. Opschortingsrecht
9.1
Euflex is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt.
9.2
In geval van overmacht aan de zijde van Euflex wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort zolang
als de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt. Naast de naar verkeersopvatting beschouwde
vormen van overmacht gelden als overmacht in het bijzonder maatregelen van overheidswege, het geval
dat de detacheringskracht in gebreke blijft en het geval dat de detacheringskracht de procedure van het
traject noemenswaardig vertraagt, zonder dat Euflex verplicht is de invloed daarvan op de verhindering
of op de vertraging aan te tonen.
Artikel 10. Tarieven
10.1
Het tarief wordt, met inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel gestelde, in de
opdrachtbevestiging voor de duur van de opdracht vastgesteld.
10.2
Indien op enig moment het tarief wordt aangepast als gevolg van algemeen geldende
overheidsmaatregelen en/of wijzigingen in sociale lasten en/of aanpassing van het salaris van de
medewerker en/of wijziging van de omrekeningsfactoren van Euflex, zal het aangepaste tarief vanaf
het moment van wijziging bij de opdrachtgever vastgestelde regeling, in het tarief worden
doorberekend.
10.3
De extra vergoeding voor overwerk, ploegendienst, onregelmatige dienst en het werken in het weekend
en op feestdagen wordt overeenkomstig de bij opdrachtgever vastgestelde regeling vergoed en aan
opdrachtgever doorberekend.
10.4
Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de gebruikelijke arbeidsduur per
dag respectievelijk per volledige werkweek. De tijd aansluitend op de gebruikelijke arbeidsduur en niet
langer dan een half uur per dag wordt niet als zodanig aangemerkt. Van onregelmatige dienst is sprake,
indien werkzaamheden worden verricht op bij rooster vast te stellen wisselende uren.
Artikel 11. Facturen
11.1
Euflex factureert een maal per maand aan opdrachtgever.
11.2
Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen acht dagen na het verstrijken van de factuur
schriftelijk aan Euflex kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn heeft de
opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Het maken van bezwaar doet niet af aan de
betalingsverplichting van opdrachtgever.
11.3
Indien een door Euflex geworven detacheringskracht als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen
werkzaamheden verricht zal, voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de
arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden.
11.4
Het vastgestelde tarief wordt indien door buiten Euflex gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking
en/of uitsluiting, brand, bedrijfssluiting, onvoorziene technische complicaties etc.) bij opdrachtgever geen
werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, onverkort doorgefactureerd.
Artikel 12. Betaling
12.1
Opdrachtgever is gehouden elke door Euflex ingediende factuur binnen veertien dagen na dagtekening
van de factuur te voldoen.
12.2
Indien facturen na genoemde betaaldata niet volledig zijn voldaan, worden na de tweede aanmaning de
nog open staande bedragen met terugwerkende kracht met 1.5% rente per maand verhoogd.
Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens
buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande factuurbedragen te betalen aan Euflex.
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Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1
Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart Euflex
volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of detacheringskracht ontstaan door handelen of
nalaten van de detacheringskracht dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden.
13.2
Opdrachtgever is aansprakelijk voor verbintenissen door de detacheringskracht namens hem aangegaan.
13.3
Euflex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen van de
geleverde dienst. Euflex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade als gevolg van het
opvolgen van een advies.
13.4
Indien Euflex rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het
toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit overeenkomst of
wegens onrechtmatige daad, dan geldt het volgende:
a. Euflex is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of
verminderde opbrengst, geleden door de opdrachtgever of een cliënt van de opdrachtgever;
b. andere schade dan onder a. bedoeld, wordt vergoed tot maximaal de factuurwaarde van de door de
opdrachtgever, ingevolge de overeenkomst over de duur daarvan, te bepalen vergoeding.
De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald
handelen of nalaten van Euflex voortvloeien.
Artikel 14. Veiligheid
14.1
Opdrachtgever verplicht zich jegens zowel de detacheringskracht als jegens Euflex om de lokalen,
werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de detacheringskracht worden
verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de
werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de
detacheringskracht tegen gevaar voor eigen lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als
redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Opdrachtgever is
verplicht Euflex schriftelijk op de hoogte te stellen van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die
door de detacheringskracht bij de uitvoering van de opdracht in acht genomen moeten worden.
Opdrachtgever is verplicht, op grond van de Arbo-wet, om Euflex en de detacheringskracht tijdig voor
aanvang van de arbeid informatie te verstrekken over de van de detacheringskracht verlangde
beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te lenen
arbeidsplaats.
14.2
Opdrachtgever is jegens de detacheringskracht gehouden tot vergoeding van de schade die de
detacheringskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, tenzij aangetoond is dat
opdrachtgever zijn verplichtingen als genoemd in het vorige lid geheel is nagekomen.
14.3
Opdrachtgever zal Euflex te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden en alle kosten en
schaden wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige
(vorderings)rechten van Euflex jegens opdrachtgever.
Artikel 15. Arbeidsrechtelijke maatregelen, wettelijke rechten en medezeggenschap
15.1
Arbeidsrechtelijke maatregelen betreffende de detacheringskracht van Euflex, die in het kader van de
opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever, kunnen uitsluitend door Euflex jegens de
detacheringskracht worden genomen.
15.2
In navolging van Euflex is opdrachtgever gehouden om zich te conformeren aan de wettelijke rechten
van de detacheringskracht, die in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever.
15.3
Indien de detacheringskracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever, is
opdrachtgever gehouden het tarief, over de uren waarin de detacheringskracht werkzaamheden in
verband met het uitoefenen van de medezeggenschap verricht onder werktijd, aan Euflex te voldoen.
Artikel 16. Intellectueel en industrieel eigendom
16.1
Euflex conformeert zich aan de regeling met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom zoals
gehanteerd door opdrachtgever. Euflex is nimmer verantwoordelijk en kan nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor conflicten die rijzen ten gevolge van onenigheid inzake intellectueel en industrieel eigendom.
Artikel 17. Geheimhouding
17.1
Partijen zullen over en weer alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding te
verzekeren met betrekking tot gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van partijen,
waarvan partijen kennis nemen bij de uitvoering van de opdracht.
17.2
Euflex aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door
de detacheringskracht.
Artikel 18. Bescherming persoonsgegevens
18.1
Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van de detacheringskracht, die voor en
gedurende de opdracht door Euflex kenbaar gemaakt worden, vertrouwelijk behandelen conform de
daarvoor geldende wetgeving.
18.2
Opdrachtgever zal de detacheringskracht op de hoogte brengen van eventueel betreffende deze
detacheringskracht geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke
doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
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Artikel 19. Geschillenregeling
19.1
Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het
arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Euflex is gevestigd.
Artikel 20. Slotbepaling
20.1
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en deze algemene voorwaarden voor het
overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van
de te vervangen bepalingen.
Geldig vanaf 1 juli 2013
Hiermee zijn alle vorige versies vervallen
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