ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een
Opdrachtgever één of meer Uitzendkrachten/Gedetacheerden te werk stelt ten behoeve van
dienstverlening aan deze Opdrachtgever;
2. Uitzendkracht/Gedetacheerde: iedere natuurlijk persoon in dienst van “DE-TRANS B.V.” die
voor een bepaalde periode wordt uitgezonden/gedetacheerd bij een Opdrachtgever die gebruik
wenst te maken van de diensten van de Uitzendkracht/Gedetacheerde;
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van de Uitlener
voorziet van één of meer Uitzendkrachten/Gedetacheerden;
4. Uilenerstarief: het bedrag per uur ex BTW dat de Opdrachtgever aan de Uitlener verschuldigd
is voor de dienstverlening van de Uitzendkracht/Gedetacheerde;
5. Overeenkomst: de uitzendovereenkomst/detacheringsovereenkomst tussen de Uitlener en de
Opdrachtgever op basis waarvan ten behoeve van de Opdrachtgever door tussenkomst van die
Uitlener werkzaamheden zal verrichten;
6. Dienstverlening: de in de Overeenkomst genoemde diensten;
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle offertes en Overeenkomsten zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere
algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een offerte, opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarbij deze algemene
voorwaarden als bijlage zijn bijgevoegd, houdt in dat de Opdrachtgever de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Uitlener
overeengekomen te worden. Bedoelde afwijkingen zijn slechts geldig ten aanzien van de
Overeenkomst waarvoor ze zijn opgesteld en overeengekomen.
4. Indien van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden is afgeweken,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst
zoals die op enig moment tussen en Uitlener mocht bestaan in strijd mocht zijn met enig
toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door de Uitlener vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
Artikel 3. Offertes, Overeenkomsten en opdrachtbevestiging
1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.
2. Alle offertes worden gedurende één (1) maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders
vermeldt.
3. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de Opdrachtgever
verstrekte informatie.
4. De offerte maakt deel uit van de Overeenkomst.
5. Een Overeenkomst of opdrachtbevestiging komt pas tot stand wanneer een schriftelijke
Overeenkomst door partijen is getekend.
6. Wijzigingen in een Overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door Uitlener
zijn bevestigd.
7. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Duur Overeenkomst
1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

overeenkomen en bevestigen in de schriftelijke opdrachtbevestiging.
2. Als de Opdrachtgever de dienstverlening tussentijds wenst te beëindigen, zal de Opdrachtgever
aan de Uitlener een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt
100% van het laatst geldende Uitleentarief voor de betrokken Uitzendkracht/Gedetacheerde,
vermenigvuldigd met het aantal van de in de Overeenkomst overeengekomen uren, gelegen in
de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de
Overeenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Uitlener schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 5. Omvang en diensten
1. De diensten die de Uitlener aan de Opdrachtgever zal verlenen omvatten de in de
Overeenkomst genoemde diensten.
2. De Uitlener zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Uitlener aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Uitlener worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet
tijdig aan Uitlener zijn verstrekt, heeft de Uitlener het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten of met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen zonder dat de
Opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen reeds betaalde bedragen als onverschuldigd
betaald terug te vorderen, en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6. Vervanging en beschikbaarheid
1. De Uitlener is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende
Uitzendkracht/Gedetacheerde aan te bieden. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op
redelijke gronden afwijzen.
2. De Uitlener is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot
vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht/Gedetacheerde door een andere
Uitzendkracht/Gedetacheerde onder voorzetting van de opdracht, zulks met het oog op het
bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de Uitlener. De Opdrachtgever zal een eventuele
afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
3. De Uitlener schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien de Uitlener om welke
reden dan ook een (vervangende) Uitzendkracht/Gedetacheerde niet (meer), overeengekomen
aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
Artikel 7. Het inlenen van Uitzendkrachten/Gedetacheerden
1. Tussen de Opdrachtgever en de Uitzendkracht/Gedetacheerde bestaat geen
arbeidsovereenkomst.
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Als de
Opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de Overeenkomst, geschiedt dit
uitsluitend in overleg met de Uitlener.
Artikel 8. (Uur)beloning en overige vergoedingen van de
Uitzendkracht/Gedetacheerde
1. Het loon en de overige vergoedingen van de Uitzendkracht/Gedetacheerde worden bij
Overeenkomst bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan
vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de
Opdrachtgever.
2. Onder het loon en overige vergoedingen vallen de volgende componenten:

a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder
feestdagentoeslag) en ploegendienst;
c. onbelaste kostenvergoedingen; reiskosten, pensioenkosten en andere kosten noodzakelijk
wegens de uitoefening van de functie;
d. periodieken.
3. De Opdrachtgever informeert de Uitlener tijdig over de componenten zoals genoemd in lid 2.
4. Als het loon en de vergoedingen van de Uitzendkracht/Gedetacheerde niet kunnen worden
vastgesteld volgens het bepaalde in lid 1, dan worden ze vastgesteld in overleg tussen Uitlener,
Uitzendkracht/Gedetacheerde en Opdrachtgever. Leidraad hierbij zijn het opleidingsniveau en
de ervaring van de Uitzendkracht/Gedetacheerde en daarnaast de verantwoordelijkheden en
benodigde capaciteiten die invulling van de functie met zich meebrengen.
5. Als de Opdrachtgever, nadat de Uitzendkracht/Gedetacheerde is verschenen op de werkplek,
minder dan drie uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de Opdrachtgever verplicht tot
betaling van het Uitleentarief over tenminste drie uren per oproep als:
a. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de
werktijden niet zijn vastgesteld; of
b. de Opdrachtgever de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
Artikel 9. Tarieven
1. De diensten zullen worden geleverd tegen de in de Overeenkomst genoemde tarieven. De
Uitlener heeft de mogelijkheid de tarieven op ieder moment te wijzigen. Van een
tariefsaanpassing zal een maand voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de
tariefsaanpassing schriftelijk mededeling worden gedaan. Indien een tariefsaanpassing
plaatsvindt binnen één (1) maand na het sluiten van de Overeenkomst en de aanpassing strekt
ten nadele van Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid binnen de genoemde
termijn van een maand voorafgaand aan de tariefsaanpassing, de Overeenkomst te ontbinden.
2. De Uitlener kan, gedwongen door bijzondere omstandigheden, anders dan genoemd in lid 1,
bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke voorschriften, de tarieven op ieder moment wijzigen. Dit
betekent dat de Opdrachtgever niet de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden
wanneer de tariefsaanpassing binnen één (1) maand plaatsvindt na het sluiten van de
Overeenkomst, als dat gebeurt op grond van wettelijke voorschriften.
3. De tarieven voor de geleverde diensten buiten Nederland worden vastgesteld aan de hand van
de op dat moment geldende uurtarieven.
Artikel 10. Facturering en betaling
1. Facturering van de geleverde diensten gebeurt achteraf bij het afronden van de
werkzaamheden, of tussentijds of vooraf zoals overeengekomen in de offerte.
2. De betaling van de factuur vindt plaats via automatische incasso binnen 5 dagen na
factuurdatum.
3. Als na ommekomst van de in lid 2 bedoelde termijn incasso niet heeft kunnen plaatsvinden,
wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Uitlener zonder
enige ingebrekestelling het recht 1,5 % rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere
periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, dat incasso van het ingevolge dit artikel
verschuldigde na verloop van de onder lid 2 genoemde termijn niet mogelijk is gebleken.
4. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij
overschrijding van deze termijnen treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige nadere
verklaring is vereist – het bepaalde in lid 3 van dit artikel in werking.
5. Indien naar het oordeel van de Uitlener de financiële positie van een Opdrachtgever een risico
voor Uitlener kan betekenen, is de Uitlener gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en /
of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever dan wel
de van toepassing verklaring van de WSNP op de Opdrachtgever zullen de vorderingen van de
Uitlener en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Uitlener onmiddellijk opeisbaar

zijn.
7. Incassokosten
A. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van
een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd.
B. Indien de Uitlener hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
8. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene
normen, is de Uitlener niet gehouden tot enige vergoeding van
schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de
Uitzendkracht/Gedetacheerde of aan zaken dan wel personen bij of van de Opdrachtgever of
een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de te werkstelling van de Uitzendkracht/Gedetacheerde door de Uitlener aan de
Opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die Uitzendkracht/Gedetacheerde niet blijkt
te voldoen aan de door de Opdrachtgever aan hem gestelde vereisten
b. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de Uitzendkracht/Gedetacheerde
c. toedoen of nalaten van de Uitzendkracht/Gedetacheerde, de Opdrachtgever zelf of een
derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de
Uitzendkracht/Gedetacheerde.
2. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende
aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe of indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit
artikel.
3. In ieder geval dient de Opdrachtgever de Uitlener te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van
de Uitzendkracht/Gedetacheerde of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van
dit artikel geleden door die Uitzendkracht/Gedetacheerde of derden.
4. De Uitlener heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van
de Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de Uitlener
maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
Artikel 12. Relatiebeding
1. De opdrachtgever mag de aan hem voorgestelde Uitzendkracht/Gedetacheerde en/of de aan
hem ter beschikking gestelde Uitzendkracht/Gedetacheerde gedurende een periode van twaalf
maanden nadien geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de Uitzendkracht/Gedetacheerde
aangaan. Bij overtreding verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, onverminderd het recht van de Uitlener om
volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13. Selectie van Uitzendkrachten/Gedetacheerden
1. De Uitzendkracht/Gedetacheerde wordt door de Uitlener gekozen enerzijds aan de hand van de
bij Uitlener bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de Dienstverlening
beschikbare Uitzendkrachten/Gedetacheerden en anderzijds aan de hand van de door de
Opdrachtgever aan de Uitlener verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen
werkzaamheden, e.e.a. zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.
2. Niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen
werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de Opdrachtgever
worden gesteld, In ieder geval zullen deze door de Uitlener niet worden gehonoreerd.
3. De Opdrachtgever heeft het recht om, als een Uitzendkracht/Gedetacheerde niet voldoet aan de

door de Opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden
kenbaar te maken. In dat geval is de Opdrachtgever gehouden de Uitlener minimaal het
verschuldigde uitlenerstarief te betalen.
Artikel 14. Identificatie en persoonsgegevens
1. De Opdrachtgever stelt bij de aanvang van de Dienstverlening door de
Uitzendkracht/Gedetacheerde diens identiteit vast aan de hand van een origineel
identiteitsdocument en neemt afschrift van dit document op zijn administratie.
2. De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Dienstverlening ter kennis gekomen
persoonlijke gegevens van Uitzendkrachten/Gedetacheerden vertrouwelijk en verwerkt deze in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
3. De Uitlener is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de Opdrachtgever worden opgelegd
omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.
Artikel 15. Arbeidsomstandigheden
1. De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht/Gedetacheerde en de Uitlener verplicht de
lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Dienstverlening verricht, op
zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de
Dienstverlening zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Uitzendkracht/Gedetacheerde in de uitoefening
van de Dienstverlening schade lijdt.
2. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht/Gedetacheerde en aan de Uitlener
tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie
te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te
nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht/Gedetacheerde actieve
voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie
en Evaluatie (RIE).
3. Indien de Uitzendkracht/Gedetacheerde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal
de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt
opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat
daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval
het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het
ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert de Uitlener zo spoedig mogelijk
over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde
rapportage.
4. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht/Gedetacheerde vergoeden - en de Uitlener
vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand) die de Uitzendkracht/Gedetacheerde in het kader van de uitoefening van zijn
werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of de Uitlener daarvoor
aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief
kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform
artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het
bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de Uitlener verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van
verzekering.
Artikel 16. Overmacht
1. Indien zich de situatie van overmacht voordoet is de Uitlener gerechtigd om de uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst definitief te ontbinden.
2. De Uitlener is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de
desbetreffende Overeenkomst zijn verricht,voordat van de omstandigheid, welke overmacht
oplevert, is gebleken.

3. Onder “overmacht” wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door
de wederpartij niet meer van de Uitlener kan worden verlangd.
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4. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ziekteverzuim van ons
personeel langer dan 9 dagen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder
in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij de Uitlener
c.q. bij leveranciers van de Uitlener, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de
uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en / of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade
en/ of natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor
wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
Artikel 17. Opschorting en ontbinding
1. De Uitlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de Overeenkomst Uitlener 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 de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt.
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.
2. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de
andere partij- naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door
middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas
plaatsvinden nadat de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige
tekortkoming te zuiveren.
3. In de volgende gevallen is de Uitlener gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
a. de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige)
surséance van betaling wordt verleend;
b. op de Opdrachtgever de WSNP van toepassing is verklaard;
c. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard;
d. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
e. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van de Uitlener op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de
Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet
langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen
komen.

Artikel 18. Onverbindend
1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend blijken te zijn,
dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2. De Uitlener verbindt zich om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door zodanige
bepalingen, die wel verbindend zijn en zo mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze
algemene voorwaarden, afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
Artikel 19. Klachten
Indien de Opdrachtgever of een derde klachten heeft over de dienstverlening van de Uitlener, dient hij

dit onmiddellijk schriftelijk aan de Uitlener mede te delen.
Artikel . 20 Geschillen
1. Op alle offertes en Overeenkomsten tussen de Uitlener enerzijds en de Opdrachtgever
anderzijds is het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de offertes en de
Overeenkomsten tussen de Uitlener enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds is uitsluitend de
Nederlandse rechter bevoegd.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder depotnummer 27320123 bij de Kamer van Koophandel te
Den Haag.
Van toepassing is steeds de laatst geponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de onderhavige opdracht.
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