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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN LOOK4CONTRACT BV: JAN 2019 

 

 

Artikel 1  Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en 
overeenkomsten tussen LOOK4CONTRACT en Opdrachtnemer. 

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LOOK4CONTRACT en de Opdrachtnemer 

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. 

 

Artikel 2  Offertes en aanbiedingen 

2.1  Alle offertes en aanbiedingen voor specifieke opdrachten / projecten van Opdrachtnemer zijn 

geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de offertes en 

aanbiedingen vrijblijvend zijn. 

2.2  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en inclusief andere 

heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten 

(daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

 

Artikel 3  Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 

3.1  De overeenkomst betreft een resultaatsverplichting zijdens Opdrachtnemer. 

3.2  De leveringstermijn is een fatale termijn. 

3.3  Opdrachtnemer is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te 

weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan  

LOOK4CONTRACT op te vragen. Indien Opdrachtnemer geen (extra) gegevens van 

LOOK4CONTRACT verzoekt, dient het ervoor te worden gehouden dat Opdrachtnemer over 

de juiste gegevens beschikt om de opdracht te kunnen uitvoeren. 

3.4  LOOK4CONTRACT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te laten voeren. 

3.5  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LOOK4CONTRACT de betaling voor 

de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat 

LOOK4CONTRACT de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd. 

3.6  Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van Opdrachtnemer kunnen de 

overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit 

voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. LOOK4CONTRACT zal 

Opdrachtnemer van de extra kosten op de hoogte stellen, zodra deze voorzienbaar zijn. 

 

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtnemer 

4.1  De Opdrachtnemer zal als zelfstandig ondernemer uitvoering geven aan de Overeenkomst.  

4.2  Opdrachtnemer zal LOOK4CONTRACT terstond schriftelijk op de hoogte stellen (en indien 

van toepassing ter zake de aan de door haar ingeschakelde derde die de werkzaamheden zal 
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verrichten) van omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de werkzaamheden niet langer 

als zelfstandig ondernemer, maar uit hoofde van een dienstbetrekking worden uitgevoerd.  

 

 

            LOOK4CONTRACT is in dat geval gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, 

zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze 

ontstaan voor Opdrachtnemer. 

4.3  Het is Opdrachtnemer (en indien van toepassing van de door haar ingeschakelde derde die de 

werkzaamheden zal verrichten) niet toegestaan om namens LOOK4CONTRACT op welke 

manier dan ook overeenkomsten met derden aan te gaan, dan wel zich als 

tekeningsbevoegde, werknemer dan wel agent van LOOK4CONTRACT richting derden voor 

te doen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer op het eerste verzoek van LOOK4CONTRACT 

zal vrijwaren tegen alle claims en vorderingen die hieruit voortvloeien. 

4.4  Indien Opdrachtnemer (en indien van toepassing van de door haar ingeschakelde derde die 

de werkzaamheden zal verrichten) haar verplichtingen niet, niet volledig en/of niet tijdig 

nakomt, is LOOK4CONTRACT gerechtigd om, zonder nadere aankondiging of 

ingebrekestelling, haar (betalings)verplichtingen op te schorten en/of de opdracht in te 

trekken. Bovendien kan  

LOOK4CONTRACT in die gevallen Opdrachtnemer aanspreken voor alle door haar geleden 

en/of nog te lijden schade. 

4.5  Opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van een adequate verzekering om alle risico’s met 

betrekking tot de werkzaamheden van de Tijdelijk Professional te dekken. Deze verzekering 

dient een minimaal risico van € 2.5 miljoen per geval te dekken. Opdrachtnemer dient ook een 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimaal risico van € 1 miljoen te dekken.  

Opdrachtnemer is verplicht een kopie van de verzekeringspolis te overhandigen voordat de 

eerste factuur van Opdrachtnemer betaald kan worden. Indien het nodig mocht zijn, kan deze 

verzekering ook bij LOOK4CONTRACT afgenomen worden voor een aanvullende fee van 

€ 0,50 per uur (bij een uurtarief) of € 4,00 per dag (bij een dagtarief). 

4.6  Opdrachtnemer ziet erop toe dat zij op correcte, tijdige en volledige wijze aangifte en afdracht 

doet van alle verschuldigde belastingen betreffende Opdrachtnemer en vrijwaart 

LOOK4CONTRACT voor iedere aanspraak dienaangaande. 

4.7  In het licht van de inlenersaansprakelijkheid verstrekt Opdrachtnemer aan LOOK4CONTRACT 

ieder kwartaal (i) een verklaring van een externe registeraccountant dan wel (ii) kopieën van 

aangiften, aanslagen alsmede betalingsbewijzen, waaruit blijkt dat Opdrachtnemer aan haar 

fiscale verplichtingen zoals doch niet beperkt tot WAADI code, (iii) g-rekening, (iv) A1 

certificaat en alle daarbij behorende documenten, zoals bewijs van arbeid en bewijs van 

reizen, heeft voldaan. 

4.8  Ingeval Opdrachtnemer niet voldoet aan de verplichtingen die volgen uit de artikelen 4.6 en 

4.7 als voornoemd, heeft LOOK4CONTRACT het recht de betrokken belastingen op de 

facturen van Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks af te dragen aan de 

Belastingdienst. 

 

Artikel 5  Ontbinding van de overeenkomst 

5.1  LOOK4CONTRACT is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:  

a. Opdrachtnemer (en indien van toepassing van de door haar ingeschakelde derde die de 

werkzaamheden zal verrichten) de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig 

of niet tijdig nakomt;  

b. na het sluiten van de overeenkomst LOOK4CONTRACT ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtnemer (en indien van 
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toepassing van de door haar ingeschakelde derde die de werkzaamheden zal verrichten) 

haar verplichtingen niet zal nakomen; 

c. beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtnemer, dan wel aan haar surseance 

van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard. 

d. Opdrachtnemer of Tijdelijk Professional van Opdrachtnemer niet wordt goedgekeurd voor 

een door de opdrachtgever van LOOK4CONTRACT geëiste PES (pre-employment 

screening) of weigert om een door (eind)opdrachtgever verplichte bankierseed af te 

leggen. 

5.2  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van LOOK4CONTRACT op 

Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.  

5.3  Indien LOOK4CONTRACT tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot 

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtnemer. 

 

Artikel 6  Beëindigen overeenkomst door LOOK4CONTRACT 

Indien de opdrachtgever van LOOK4CONTRACT de overeenkomst tussen partijen opzegt of ontbindt , 

dan is LOOK4CONTRACT gerechtigd deze overeenkomst per direct op te zeggen. In dat geval heeft 

Opdrachtnemer enkel recht op de vergoeding voor de reeds verrichte prestatie. In het geval tussen 

partijen een uurtarief is afgesproken, zal de vergoeding de reeds gewerkte uren maal het uurtarief 

bedragen. Indien er sprake is van opzegging dan zal het overeengekomen opzegtermijn worden 

gehanteerd zoals aangegeven in overeenkomst van opdracht.  

 

Artikel 7  Betaling 

7.1  De betalingstermijn is nimmer een fatale termijn. 

7.2  Opdrachtnemer dan wel de door haar ingeschakelde derde is niet gerechtigd om haar 

verplichtingen op te schorten en/of tot verrekening over te gaan.  

 

Artikel 8  Reclame 

LOOK4CONTRACT is gerechtigd te reclameren binnen een termijn van 30 dagen nadat 

gebreken bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn. 

 

Artikel 9  Geheimhouding 

9.1  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 

van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 

door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De 

partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor 

deze verstrekt zijn. 

9.2  Indien en voor zover van toepassing zal Opdrachtnemer hetgeen vermeld in artikel 9.1 als 

voornoemd aan de door haar ingeschakelde derde opleggen. 

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid 

10.1  LOOK4CONTRACT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

gegevens. 

10.2  Behoudens opzet of grove schuld door LOOK4CONTRACT of een van haar leidinggevenden, 

is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding in alle gevallen 

beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te 

vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt en LOOK4CONTRACT 

toch aansprakelijk mocht zijn, is de vergoeding beperkt tot maximaal € 50.000. 
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10.3  Opdrachtnemer vrijwaart LOOK4CONTRACT op het eerste verzoek en direct tegen alle 

aanspraken die LOOK4CONTRACT van de opdrachtgever van LOOK4CONTRACT (die voor 

de desbetreffende dienst aan LOOK4CONTRACT opdracht heeft gegeven) ontvangt in 

verband met de door Opdrachtnemer (en indien van toepassing van de door haar 

ingeschakelde derde die de werkzaamheden zal verrichten) verrichte dienst, de kosten van 

juridische bijstand daaronder begrepen. 

10.4  De Opdrachtnemer is gehouden eventuele gebreken verband houdend met de 

werkzaamheden, op eerste vordering van de opdrachtgever van LOOK4CONTRACT voor 

eigen rekening en risico opnieuw uit te voeren, dan wel te herstellen. Indien het opnieuw 

uitvoeren dan wel herstellen van de werkzaamheden naar het oordeel van de opdrachtgever 

van LOOK4CONTRACT niet mogelijk is, heeft de opdrachtgever van LOOK4CONTRACT de 

keuze om: 

a. de Overeenkomst per direct te beëindigen en de werkzaamheden door een derde en 

voor rekening van de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 

b. de Overeenkomst per direct te beëindigen en schadevergoeding van de Opdrachtnemer 

te vorderen. 
10.4  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die 

Opdrachtnemer jegens LOOK4CONTRACT heeft, dienen of straffe van verval binnen drie 

maanden na het moment waarop deze ontstaan dan wel Opdrachtnemer daarmee bekend 

werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door LOOK4CONTRACT te zijn 

ontvangen. 

10.5 Alle facturen en/of vorderingen tegen betaling voor diensten en/of onkosten dienen door 

LOOK4CONTRACT binnen drie maanden te zijn ontvangen na levering van diensten of de 

gemaakte onkosten. Facturen voor diensten of onkosten die zijn ontvangen na deze fatale 

termijn worden niet betaald of in behandeling genomen. 

 

Artikel 11  Intellectueel eigendomsrecht 

11.1  LOOK4CONTRACT is, dan wel wordt, uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en 

toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het 

auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit de overeenkomst, dit ten uitvoering van 

LOOK4CONTRACT haar opdrachtgever.  

11.2  Opdrachtnemer garandeert intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren en 

vrijwaart LOOK4CONTRACT voor vorderingen van derden jegens LOOK4CONTRACT die 

verband houden met enige (vermeende) inbreuk daarop door haar (werknemers en 

ingeschakelde derden). 

11.3  LOOK4CONTRACT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar 

zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 

strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtnemer ter kennis van derden wordt gebracht. 

11.4  Indien van toepassing zal Opdrachtnemer hetgeen vermeld in de artikelen 11.1 tot en met 

11.3 als voornoemd aan de door haar ingeschakelde derde opleggen. 

 

Artikel 12  Relatiebeding 

12.1  Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 

toestemming van LOOK4CONTRACT, tijdens de duur van de overeenkomst alsmede 

gedurende zes maanden na beëindiging daarvan, (om welke reden dan ook), (in)direct 

werkzaamheden te doen (laten) verrichten gelijksoortig aan de werkzaamheden die 

LOOK4CONTRACT aanbiedt voor (voormalige) opdrachtgevers van LOOK4CONTRACT 

waarvan Opdrachtnemer weet dan wel redelijkerwijs had kunnen weten dat hiermee door 
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LOOK4CONTRACT zaken werden/worden gedaan dan wel een relatie mee wordt 

onderhouden. 

12.2  Indien van toepassing zal Opdrachtnemer hetgeen vermeld in artikel 12.1 als voornoemd aan 

de door haar ingeschakelde derde opleggen. 

 

 

Artikel 13  Bedrijfseigendommen 

Alle zaken met betrekking tot LOOK4CONTRACT en diens activiteiten, dan wel de opdrachtgever van 

LOOK4CONTRACT en diens activiteiten, die de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst 

onder zich krijgt, respectievelijk zaken die de Opdrachtnemer uit hoofde van zijn activiteiten in zijn 

beheer en/of in bruikleen heeft, dienen op eerste verzoek (in elk geval bij het einde van de 

Overeenkomst) aan LOOK4CONTRACT en/of de opdrachtgever van LOOK4CONTRACT te worden 

geretourneerd. 
 

Artikel 14  Boetebeding 

Bij overtreding van een verplichting uit artikel 9 en/of 11 en/of 12 en/of 13 in deze algemene 

voorwaarden door Opdrachtnemer (en indien van toepassing van de door haar ingeschakelde derde 

die de werkzaamheden zal verrichten), verbeurt Opdrachtnemer aan LOOK4CONTRACT een direct 

opeisbare boete van € 50.000 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000 voor elke dag of een 

gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van 

LOOK4CONTRACT. 

 

Artikel 15  Wet bescherming persoonsgegevens 

15.1  Opdrachtnemer verklaart zich te zullen houden aan de wet- en regelgeving ter zake de 

bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart LOOK4CONTRACT voor aanspraken van 

derden daaromtrent. 

15.2  Indien van toepassing zal Opdrachtnemer hetgeen vermeld in artikel 15.1 als voornoemd aan 

de door haar ingeschakelde derde opleggen. 

 

Artikel 16  Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen LOOK4CONTRACT en Opdrachtnemer, is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Amsterdam is bevoegd om van geschillen 

tussen partijen kennis te nemen. 

 


