ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN
Deze algemene inhuurvoorwaarden worden gehanteerd door Newmonday BV, gevestigd en kantoorhoudend
op de Winthontlaan 200 te Utrecht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24402811.
1.

2.

Algemeen
1.

Deze algemene inhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten van Newmonday BV (hierna te noemen New Monday), betrekking hebbend op
diensten die worden geleverd, van welke aard ook.

2.

Deze voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van de tussen de Opdrachtgever en New Monday
bestaande rechtsverhouding. Uitdrukkelijk is de toepasselijkheid van de door Opdrachtgever
gehanteerde voorwaarden uitgesloten.

3.

Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij
door New Monday uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

4.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht en zullen opdrachtgever en New Monday in overleg treden om
bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van
bedoelde bepalingen benaderen.

Definities
1.

2.

In deze algemene inhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de partij die de in de Opdracht genoemde prestatie zelf zal leveren als
Professional dan wel een Professional zal inzetten, in deze New Monday.
b. Opdrachtgever: de partij voor wie de werkzaamheden feitelijk worden uitgevoerd.
c. Professional: de specialist die ten behoeve van de Opdrachtgever door Opdrachtnemer
wordt ingezet. Hieronder wordt begrepen:
i. Ofwel een medewerker in loondienst bij Opdrachtnemer dan wel bij een
leverancier van Opdrachtnemer.
ii. Ofwel een zelfstandig ondernemer zonder personeel (ZZP-er) ongeacht de
rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven en al dan niet ingehuurd via
een derde partij.
d. Opdracht: de schriftelijke overeenkomst van opdracht van Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer waarin de te leveren prestatie en voorwaarden waaronder deze wordt
geleverd staan beschreven en waaraan Opdrachtgever en Opdrachtnemer/Professional
zich wederzijds verplichten.

Verplichtingen
1.

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven houden de verplichtingen van New Monday
voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst in dat New Monday de
Opdrachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de Opdrachtgever aangegeven
werkzaamheden te laten uitvoeren door Professional(s) met het door de Opdrachtgever
gespecificeerde functie- en ervaringsniveau. New Monday spant zich in om de diensten en/of de
werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met
zorg uit te (laten) voeren.

2.

New Monday heeft de mogelijkheid om de Professional(s), die de diensten verlenen dan wel de
werkzaamheden bij Opdrachtgever uitvoeren, te vervangen door Professional(s) van gelijk
opleidings- en ervaringsniveau.

3.

Wijziging van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten is slechts mogelijk na
schriftelijke goedkeuring door New Monday.

4.

Bij de werkzaamheden dan wel de diensten die New Monday verricht, is de tijd van de Professional
die voor Opdrachtgever beschikbaar wordt/worden gehouden en in staat is de diensten dan wel de
werkzaamheden te verrichten, uitgangspunt voor de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan
New Monday, overeenkomstig de door New Monday gehanteerde tarieven dan wel de
overeengekomen tarieven.

5.

Het risico en de verantwoordelijkheid voor het tijdig ter beschikking stellen aan de door New
Monday in te zetten Professional van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is
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voor Opdrachtgever en de daarbij behorende kosten worden door Opdrachtgever gedragen (tenzij
anders overeengekomen). Opdrachtgever is gehouden, indien Professional op een locatie van
Opdrachtgever werkzaam is, om alle verplichtingen voortvloeiende uit de Arbo wetgeving en –
richtlijnen na te komen, en New Monday voor eventuele aanspraken uit dien hoofde te vrijwaren.
3.

Aard van de overeenkomst
1.

Indien Professional de werkzaamheden als ZZP’er verricht, dient in aanmerking te worden
genomen dat partijen expliciet beoogd hebben om de werkzaamheden krachtens overeenkomst
van opdracht uit te voeren in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Partijen beogen uitdrukkelijk noch
een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v., BW noch een fictieve
dienstbetrekking tot stand te laten komen. Professional die ZZP’er is, verklaart tevens dat hij
voldoet en zal blijven voldoen aan de door de Belastingdienst aan ZZP-ers gestelde vereisten om
als zelfstandig ondernemer te (blijven) worden aangemerkt.

2.

Professional die ZZP’er is, zal de overeengekomen diensten, voor zover mogelijk uitvoeren met
eigen gereedschappen en benodigde materialen. Ingeval hulpmiddelen noodzakelijk zijn bij de
uitvoering van de opdracht, brengt New Monday de daarmee samenhangende kosten in rekening
aan Opdrachtgever.

3.

Partijen komen voorts overeen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit
Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin
arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb.
1986, 655), uitdrukkelijk buiten toepassing te laten en daartoe de Opdracht op te stellen en te
ondertekenen voordat betaling plaatsvindt.

4.

New Monday en Professional willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van
tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Professional de werkzaamheden verricht in de
uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. New Monday mag
redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze
overeenkomst:
a.

vastlegt:
i. de inschrijving van Professional bij de Kamer van Koophandel;
ii. het btw-nummer van Professional; en

b.

in ieder geval afspraken heeft gemaakt over:
i. aansprakelijkheid van Professional jegens de Opdrachtnemer;
ii. een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Professional niet onredelijk beperkt
in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;
iii. het risico van non-betaling door de Opdrachtgever.

4.

Overleggen bescheiden
1.

5.

New Monday zal, indien de Opdrachtgever daarom vraagt en indien van toepassing, zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk bij acceptatie van de Opdracht de gevraagde stukken van de in te zetten
Professional aanleveren, waaronder maar niet beperkt tot:
a. Kopie uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan drie
maanden, en, indien van toepassing, de onderneming van de door haar in te zetten
Professional. Professional draagt zorg voor een correcte WAADI-registratie bij de KvK en
ziet erop toe dat eventueel ingeschakelde derden eveneens correct geregistreerd staan.
b. Kopie geldig identiteitsbewijs van de in te zetten Professional, zoals bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder 10 en 20 van de Wet op de identificatieplicht.
c. Bewijs loondienst.
d. Door de Opdrachtgever ter uitvoering van de werkzaamheden vereiste (screening)
documenten.

Opdracht
1.

Een Opdracht wordt uitsluitend schriftelijk aangegaan. Een Opdracht eindigt van rechtswege, indien
en zodra de overeenkomst tussen New Monday en de Opdrachtgever op grond waarvan de
Opdracht met New Monday werd overeengekomen, om welke reden dan ook, eindigt.
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6.

7.

2.

Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
a. Opdrachtgever van New Monday, alwaar Professional zijn/haar werkzaamheden verricht,
de opdracht beëindigt of vervanging van Professional verlangt, met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand;
b. Professional als gevolg van ziekte of om andere redenen langer dan tien
achtereenvolgende werkdagen niet aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen,
behoudens geplande en door Opdrachtgever goedgekeurde vakanties;
c. Professional toerekenbaar te kort schiet of is geschoten in de nakoming van één of
meerdere verplichtingen die voortvloeien uit de in het kader van deze overeenkomst
overeengekomen opdracht en hij ondanks ingebrekestelling en sommatie in gebreke blijft
aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en/of de opdracht te
voldoen en hij deswege in verzuim is.

3.

Bij de uitvoering van de Opdracht zal New Monday alsmede de door haar in te zetten
Professional(s) de bij de Opdrachtgever gehanteerde gedrags-en/of huisregels stipt naleven voor
zover in belang van of nodig voor de uitvoering van de Opdracht c.q. werkinstructies. Dergelijke
gedrags- en/of huisregels zijn van toepassing ook als die niet van tevoren bekend zijn gemaakt of
zijn overgelegd. Professional die als ZZP’er diensten verleent, is het niet toegestaan om andere
werkzaamheden of diensten te verlenen dan die zoals opgenomen in de Opdracht. Indien dit niet
het geval is dan wel Opdrachtgever andere dan overeengekomen werkzaamheden verlangt zal
Professional die als ZZP’er diensten verleent Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte
stellen. Ingeval Professional een ZZP´er is, aanvaardt hij bij acceptatie van Opdracht daarmee de
volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden.

4.

Ingeval Professional een ZZP´er is, deelt hij zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor
zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in
geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

5.

Ingeval Professional een ZZP´er is, zal hij bij het uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden geheel zelfstandig handelen. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden
naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van New Monday. Opdrachtgever kan wel
aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht (werkinstructies).

6.

Ingeval Professional een ZZP´er is, verklaart Opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat
deze Professional ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Relatiebeding
1.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst
en gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging daarvan, geen Professionals,
personeelsleden of medewerkers van de andere partij in dienst te nemen dan wel, direct of indirect
op welke wijze ook, voor zich te laten werken tenzij anders overeengekomen.

2.

Bij overtreding van de verplichtingen, die in het voorgaande artikel is beschreven, verbeurt de
nalatige partij aan de ander een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van Euro
50.000,- per overtreding, vermeerdert met Euro 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding
voortduurt.

Vergoedingen
1.

Opdrachtgever is aan New Monday verschuldigd een vergoeding gelijk aan het aantal door de in te
zetten Professional(s) van New Monday aan de diensten of werkzaamheden bestede uren
vermenigvuldigd met het tussen Opdrachtgever en New Monday overeengekomen tarief, dan wel
de overeengekomen prijs, vermeerdert met de door de Professional(s) gemaakte kosten die
ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerdert met de
verschuldigde omzetbelasting.

2.

New Monday zal aan Opdrachtgever bij een Opdracht een urenregistratieformulier ter beschikking
stellen waarop de Professional zijn bestede uren vermeld. Opdrachtgever zal bedoelde formulieren
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, controleren en eventueel vergezeld van
opmerkingen getekend aan New Monday retourneren. Indien de formulieren niet tijdig zijn
geretourneerd of geen opmerkingen zijn gemaakt, staat daarmee de juistheid van het aantal
opgegeven uren vast. Blijkt later aantoonbaar een fout te zijn gemaakt, dan zal overleg
plaatsvinden ter oplossing van het gerezen geschil.
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8.

9.

3.

Bij alle prestaties, waaronder uren, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan,
verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke opleveringen, tenzij anders in de Opdracht vermeld. De
facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum door Opdrachtgever betaald te zijn, tenzij
anders overeengekomen.

4.

Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan, is Opdrachtgever vanaf dat tijdstip de wettelijke rente
verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Indien na aanmaning en ingebrekestelling
Opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal New Monday de vordering(en) ter
incasso uit handen geven of overdragen, en is Opdrachtgever tevens verplicht tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend
door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van
het totaalbedrag door Opdrachtgever aan New Monday verschuldigde bedrag.

5.

Indien één der partijen enige verplichting toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de
andere partij het recht de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te
schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op nakoming van de aangegane
verplichtingen en de overige rechten.

6.

Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindexatie (CPI).

Intellectuele eigendom
1.

Voor zover New Monday of de door haar bij de verlening van diensten of de uitvoering van
werkzaamheden ingeschakelde Professional(s) intellectuele eigendomsrechten verkrijgt, dan zullen
deze rechten aan het einde van de Opdracht en nadat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen
heeft voldaan, geacht te zijn overgedragen aan Opdrachtgever, met dien verstande dat New
Monday een onbeperkt gebruiksrecht behoudt. Waar nodig zal New Monday zich inspannen om
ervoor te zorgen dat indien Opdrachtgever daarom verzoekt, bedoelde rechten expliciet aan
Opdrachtgever worden overgedragen. Voor door New Monday ontwikkelde auteursrechtelijk
beschermde werken die bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden worden
gebruikt verkrijgt de wederpartij een alleen aan haar toekomend onbeperkt gebruiksrecht.

2.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentieovereenkomsten met
betrekking tot het gebruik van eventueel auteursrechtelijke of anderszins beschermde werken,
modellen en uitvindingen die bij de dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden worden
gebruikt en vrijwaart New Monday en de Professional voor de gevolgen van eventuele inbreuken op
rechten van derden.

Geheimhouding
1.

New Monday verplicht zich om alle door haar bij de verlening van diensten en de uitvoering van
werkzaamheden ingeschakelde Professional(s) een geheimhoudingsverplichting op te leggen. Ieder
der partijen verplicht zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die voor en na het aangaan
van de overeenkomst tussen partijen is uitgewisseld geheim te houden.

10. Beëindiging
1.

Indien geen termijn voor de duur van de overeenkomst is overeengekomen dan wel de
overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van
minimaal één maand.

2.

Indien Opdrachtgever verlenging van enige contractsperiode wenst, dan dient zij New Monday
minimaal 1 maand voor de beëindiging van de periode schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen,
waarbij New Monday het recht voorbehoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.

3.

Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dat wordt veroorzaakt
door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van
toeleveranciers van New Monday, dan wel arbeidsongeschiktheid van Professional(s) die bij de
uitvoering van diensten of het verrichten van werkzaamheden zijn ingeschakeld.

11. Aansprakelijkheid
1.

Diensten en werkzaamheden worden door New Monday uitgevoerd in opdracht en voor rekening en
risico van Opdrachtgever en met betrekking tot de resultaten van de dienstverlening dan wel de
werkzaamheden wordt geen enkele garantie gegeven. Iedere aansprakelijkheid van New Monday
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voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade veroorzaakt mocht
zijn door opzet of grove schuld van New Monday.
2.

New Monday aanvaardt wettelijke verplichtingen tot vergoeding van schade slechts beperkt,
namelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald. De totale aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs
voor overeenkomsten die een looptijd van meer dan een jaar hebben, gesteld wordt op de prijs die
bedongen is voor een jaar. In alle gevallen is de totale vergoeding van schade beperkt tot
Euro500.000,-

3.

Opdrachtgever vrijwaart New Monday voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid dan wel andere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of
diensten of systemen waaraan door New Monday diensten zijn verleend of werkzaamheden aan zijn
uitgevoerd.

4.

Enige aansprakelijkheid van New Monday kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever onverwijld,
deugdelijk en schriftelijk New Monday in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade
oorzaak, en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en New
Monday toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen te kort blijft
schieten.

12. Toepasselijk recht
1.

Op de door New Monday gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Utrecht, tenzij New Monday voor een andere in Nederland bevoegde rechter kiest.
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