ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
iPS Powerful People
Deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden hebben bet rekking op het t er beschikking st ellen van Personeel, het geen
gebeurt op basis van uit zenden/ det acheren of op basis van werving en select ie voor werkzaamheden in –doch niet beperkt
t ot – de zee- en binnenvaart , de baggerindust rie, de olie- en gasindust rie, t unneling, de of f shore en de
(scheeps)bouwindust rie, alsmede t en behoeve van havenoperat ies door de volgende vennoot schappen:
•
iPS Holding BV, ingeschreven onder nummer 58890726 bij de Kamer van Koophandel t e Rot t erdam;
•
Int erocean Personnel Services Capelle aan den IJssel BV, ingeschreven onder nummer 24276294 bij de Kamer van
Koophandel t e Rot t erdam;
•
Int erocean Personnel Services Uit zend- en Det acheringsbureau BV, ingeschreven onder nummer 34097674 bij de
Kamer van Koophandel t e Rot t erdam;
•
Int erocean Personnel Services BV, ingeschreven onder nummer 28057877 bij de Kamer van Koophandel t e
Rot t erdam;
•
Int erocean Marit ime Services BV, ingeschreven onder nummer 28057832 bij de Kamer van Koophandel t e
Rot t erdam;
•
iPS Payroll Solut ions BV, ingeschreven onder nummer 28070523 bij de Kamer van Koophandel t e Rot t erdam;
•
Dredging & Survey Consult ancy BV, ingeschreven onder nummer 28060598 bij de Kamer van Koophandel t e
Rot t erdam;
•
Int erocean Personnel Services (UK) Lt d, ingeschreven onder nummer 3372216 bij de Chamber of Commerce in het
Verenigd Koninkrij k;
•
iPS Germany GmbH, ingeschreven onder nummer HRB111659 bij de Handelskammer in Duit sland;
•
Int erocean Personnel Services Middle East DMCC, ingeschreven onder nummer DMCC40523 bij de Dubai Mult i
Commodit ies Cent re Aut horit y.
•
iPS Nexus f or Human Resources L. L. C, ingeschreven bij The Minist ry of Commerce in invest ment in Saudi Arabia
onder commercieel regist rat ie nummer 2051225174.
•
iPS Nexus Management W. L. L, ingeschreven bij The Minist ry of Indust ry, Commerce and Tourism in Bahrain onder
commercieel regist rat ie nummer 107187-1.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1 Definities
In deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden gelden de volgende def init ies:
1.1.
iPS: de hiervoor vermelde vennoot schap(pen), welke Personeel t er beschikking st el(t )(len) aan Opdracht gever
voor het t en behoeve van hem verricht en van werkzaamheden.
1.2.
Opdracht gever: iedere nat uurlij ke persoon of recht spersoon die zich door t ussenkomst van iPS voorziet van
Personeel.
1.3.
Personeel: iedere nat uurlij ke persoon of recht spersoon die door t ussenkomst van iPS werkzaamheden verricht of
gaat verricht en t en behoeve van Opdracht gever.
1.4.
Opdracht : een verzoek, aanvraag, opdracht of andere communicat ie met als doel het komen t ot een
Overeenkomst t ussen iPS en Opdracht gever op grond waarvan Personeel t en behoeve van Opdracht gever
werkzaamheden verricht of , in geval van uit zenden en det acheren, door t ussenkomst van iPS en, in geval van
werving & select ie, door een recht st reekse arbeidsverhouding t ussen Personeel en Opdracht gever.
1.5.
Overeenkomst : de Overeenkomst t ussen iPS en Opdracht gever op basis waarvan Personeel t en behoeve van
Opdracht gever door t ussenkomst van iPS werkzaamheden zal verricht en.
1.6.
Tarief : de vergoeding die Opdracht gever aan iPS verschuldigd is t er zake van het door iPS aan Opdracht gever t er
beschikking gest eld Personeel. Deze vergoeding is exclusief reis- en verblij f skost en, huisvest ing en voedsel, t enzij
schrif t elij k anders is overeengekomen.
1.7.
Fee: de bemiddelingsvergoeding die Opdracht gever aan iPS verschuldigd is voor de werving & select ie Opdracht .

Art. 2 Toepasselij kheid
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden zij n van t oepassing op iedere aanbieding van iPS aan Opdracht gever,
alsmede iedere Overeenkomst t ussen iPS en Opdracht gever, waarop iPS deze voorwaarden van t oepassing heef t
verklaard, waaronder wordt begrepen de daaruit voort vloeiende leveringen en dienst en van welke aard dan ook
t ussen iPS en Opdracht gever, voor zover van deze voorwaarden niet door part ij en nadrukkelij k schrif t elij k wordt
af geweken.
Opdracht gever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecont ract eerd, wordt geacht st ilzwij gend met de
t oepasselij kheid daarvan op een lat er met iPS geslot en Overeenkomst in t e st emmen.
Alle aanbiedingen, ongeacht de wij ze waarop deze zij n gedaan, zij n vrij blij vend.
iPS is niet gebonden aan algemene voorwaarden van Opdracht gever voor zover die af wij ken van deze
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2.5.

voorwaarden.
Bij st rij digheid t ussen deze versie van de Algemene en Bij zondere Voorwaarden en de Engelst alige versie,
prevaleert de Engelst alige versie. Als enige bepaling uit deze voorwaarden niet ig is of wordt verniet igd, zullen de
overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blij ven en zullen part ij en in overleg t reden t eneinde
nieuwe bepalingen t er vervanging van de niet ige of verniet igde bepalingen overeen t e komen, waarbij zoveel
mogelij k het doel en de st rekking van de niet ige of verniet igde bepaling in acht zal worden genomen.

Art. 3 Opdrachten
3.1.
3.2.

Een Opdracht is pas bindend na schrif t elij ke bevest iging door iPS.
iPS behoudt zich het recht voor om niet t ot accept at ie van Opdracht en over t e gaan.

Art. 4 Betaling
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

Tenzij anders schrif t elij k is overeengekomen, is Opdracht gever t e allen t ij de gehouden elke door iPS ingezonden
f act uur voor t er beschikking gest eld Personeel t e voldoen binnen 21 dagen na f act uurdat um.
Uit sluit end bet aling aan iPS werkt bevrij dend, met dien verst ande dat het Opdracht gever is t oegest aan de in de
branche gebruikelij ke voorschot t en aan het Personeel t e bet alen. Deze voorschot t en zullen, nadat zij door iPS
zij n geaccordeerd, in mindering worden gebracht op de door Opdracht gever aan iPS verschuldigde bet aling.
Indien bet aling niet plaat svindt binnen de onder lid 4. 1 genoemde t ermij n, heef t iPS het recht om Personeel niet
t er beschikking t e st ellen aan Opdracht gever dan wel de t erbeschikkingst elling t e beëindigen.
Indien bet aling niet plaat svindt binnen de onder lid 4. 1 genoemde t ermij n, is Opdracht gever van recht swege in
verzuim zonder dat een verdere ingebrekest elling is vereist en is er t erst ond rent e verschuldigd t er hoogt e van
de wet t elij ke rent e over het nog openst aande f act uurbedrag of een gedeelt e daarvan, waarbij een gedeelt e van
een maand wordt berekend als een volledige maand, t enzij schrif t elij k anders overeengekomen. Alle kost en,
zowel de gerecht elij ke als de buit engerecht elij ke, met bet rekking t ot de invordering en inning van de door iPS
niet t ij dig ont vangen bedragen, zij n voor rekening van Opdracht gever. De buit engerecht elij ke kost en worden
gef ixeerd op 15%van het niet t ij dig ont vangen f act uurbedrag of het niet t ij dig ont vangen gedeelt e daarvan, t enzij
in een gerecht elij ke of arbit rale procedure een hoger bedrag wordt t oegewezen, met een minimum bedrag van €
500, 00.
iPS heef t t e allen t ij de het recht voor de bet aling van de openst aande f act uren of een gedeelt e daarvan
zekerheden t e verlangen van Opdracht gever.
Als Opdracht gever een f act uur bet wist , zal dit binnen acht dagen na verzenddat um van de bet ref f ende f act uur
schrif t elij k door Opdracht gever aan iPS kenbaar worden gemaakt , op st raf f e van verval van het recht op
bet wist ing. Een bet wist ing van de f act uur schort de bet alingsverplicht ing van Opdracht gever niet op.
Op verzoek garandeert de moedermaat schappij van Opdracht gever dat alle bet alingsverplicht ingen j egens iPS
zullen worden gehonoreerd en dat zij als zodanig f inancieel en/ of j uridisch aansprakelij k zal zij n. Indien iPS onder
omst andigheden zulks nodig acht , wordt daart oe een verklaring door de moedermaat schappij overlegd.

Art. 5 Ontbinding
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Als een part ij in gebreke blij f t aan zij n verplicht ingen uit de Overeenkomst t e voldoen, is de andere part ij - naast
het geen in deze Overeenkomst is bepaald - gerecht igd de Overeenkomst door middel van een aanget ekend
schrij ven buit engerecht elij k t e ont binden. De ont binding zal pas plaat svinden nadat de in gebreke gest elde part ij
schrif t elij k op de hoogt e is gest eld van de ingebrekest elling en hem een redelij ke t ermij n is geboden om de
t ekort koming t e zuiveren.
Voort s is de ene part ij gerecht igd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekest elling zal zij n vereist , buit en recht e
de Overeenkomst door middel van een aanget ekend schrij ven met onmiddellij ke ingang geheel of gedeelt elij k t e
ont binden als:
a. de andere part ij (voorlopige) surseance van bet aling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van bet aling
wordt verleend;
b. de andere part ij zij n eigen f aillissement aanvraagt of in st aat van f aillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere part ij wordt geliquideerd;
d. de andere part ij zij n huidige onderneming st aakt ;
e. buit en t oedoen van de ene part ij op een aanmerkelij k deel van het vermogen van de andere part ij beslag
wordt gelegd, dan wel indien de andere part ij anderszins niet langer in st aat moet worden geacht de
verplicht ingen uit de Overeenkomst na t e kunnen komen;
f . de vordering een geldvordering met een reeds verlopen t ermij n bet ref t , zoals bedoeld in lid 4. 4.
Als Opdracht gever op het moment van de ont binding reeds prest at ies t er uit voering van de Overeenkomst heef t
ont vangen, kan hij de Overeenkomst slecht s gedeelt elij k ont binden en wel uit sluit end voor dat gedeelt e dat door
of namens iPS nog niet is uit gevoerd.
Bedragen die iPS vóór de dat um van ont binding aan Opdracht gever heef t gef act ureerd in verband met het geen
zij reeds t er uit voering van de Overeenkomst heef t geprest eerd, blij ven onverminderd door Opdracht gever aan
iPS verschuldigd en worden op het moment van de ont binding direct opeisbaar.
Indien Opdracht gever, na t er zake in gebreke t e zij n gest eld, enige verplicht ing voort vloeiende uit de
Overeenkomst niet , niet volledig of niet t ij dig nakomt , is iPS gerecht igd haar verplicht ingen j egens Opdracht gever
op t e schort en, zonder daardoor t ot enige schadevergoeding j egens Opdracht gever gehouden t e zij n. Hiert oe is
iPS
eveneens
gerecht igd
in
de
onder
lid
5. 2
bedoelde
omst andigheden.
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Art. 6 Aansprakelij kheid
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

iPS draagt generlei aansprakelij kheid voor schade veroorzaakt door Personeel aan Opdracht gever of aan derden,
ook indien zulke schade opzet t elij k of bewust roekeloos is veroorzaakt .
Opdracht gever vrij waart iPS voor elke aansprakelij kheid van Opdracht gever of van derden voor schade en/ of
verlies welke door Personeel zou zij n veroorzaakt t ij dens het verricht en van diens werkzaamheden.
Opdracht gever wordt geadviseerd zij n WA-verzekering in vorenbedoelde zin uit t e breiden.
Opdracht gever zal zich af doende verzekeren t er dekking van deze vrij waring en t er dekking van de daaraan t en
grondslag liggende aansprakelij kheden.
Evenmin is iPS aansprakelij k voor event uele verbint enissen die door Personeel zij n aangegaan, of welke op andere
wij ze voor haar zij n ont st aan j egens Opdracht gever, al dan niet met diens t oest emming, j egens derden in dienst
van Opdracht gever of j egens welke andere derde dan ook.
iPS is niet aansprakelij k voor boet es of claims die Opdracht gever worden opgelegd omdat hij zij n verplicht ingen
uit
Art ikel
8
van
deze
voorwaarden
niet
is
nagekomen.

Art. 7 Overmacht
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

In geval van overmacht van iPS zullen haar verplicht ingen uit hoof de van de Overeenkomst worden opgeschort
zolang de overmacht t oest and voort duurt . Onder overmacht wordt verst aan elke van de wil van iPS onaf hankelij ke
omst andigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blij vend of t ij delij k verhindert en welke noch kracht ens
wet , noch naar maat st aven van redelij kheid en billij kheid voor haar risico behoort t e komen. Onder overmacht
wordt onder meer – maar niet uit sluit end - verst aan werkst aking, bedrij f sbezet t ing, blokkades, embargo’ s,
overheidsmaat regelen, oorlog, revolut ie en/ of enig daaraan gelij k t e st ellen t oest and, st roomst oringen, st oringen
in elekt ronische communicat ielij nen, brand, ont plof f ing en andere calamit eit en, wat erschade, overst roming,
aardbevingen en andere nat uurrampen, alsmede omvangrij ke ziekt en van epidemiologische aard.
Zodra zich bij iPS een overmacht t oest and voordoet als bedoeld in lid 7. 1 dan zal zij daarvan mededeling doen aan
Opdracht gever.
Zolang de overmacht t oest and voort duurt , zullen de verplicht ingen van iPS worden opgeschort . Deze opschort ing
zal echt er niet gelden voor verplicht ingen waarop de overmacht geen bet rekking heef t of die reeds voor het
int reden van de overmacht t oest and zij n ont st aan.
Als de overmacht t oest and drie maanden duurt , of zodra vast st aat dat de overmacht t oest and langer dan drie
maanden zal gaan duren, is ieder der part ij en gerecht igd de Overeenkomst t ussent ij ds t e beëindigen zonder
inacht neming van enige opzegt ermij n. Opdracht gever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst
gehouden de door hem aan iPS verschuldigde vergoedingen, welke bet rekking hebben op de periode vóór de
overmacht t oest and, t e voldoen.
iPS is t ij dens de overmacht t oest and niet gehouden t ot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdracht gever,
noch is zij daart oe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 7. 4.

Art. 8 Geheimhouding, vert rouwelij kheid en persoonsgegevens
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

iPS verbindt zich t ot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht ont vangen bedrij f sgegevens van
Opdracht gever, waarvan zij vermoedt of behoort t e vermoeden dat deze van vert rouwelij ke aard zij n.
Opdracht gever st elt bij aanvang van de t erbeschikkingst elling van Personeel diens ident it eit vast aan de hand van
een origineel ident it eit sdocument .
Opdracht gever behandelt de hem in het kader van de t erbeschikkingst elling t er kennis gekomen persoonsgegevens
vert rouwelij k en verwerkt deze in overeenst emming met de bepalingen van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Het is Opdracht gever niet t oegest aan om zonder t oest emming van iPS gegevens met bet rekking t ot Personeel, die
niet bij hem in dienst zij n gekomen, t e bewaren of deze aan derden t er inzage t e geven.

Art. 9 Toepasselij k recht en bevoegde rechter
9.1.
9.2.
9.3.

Op alle Overeenkomst en waarvan deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden deel uit maken is Nederlands recht
van t oepassing, t enzij schrif t elij k anders is overeengekomen.
Alle geschillen inzake of verband houdende met voornoemde Overeenkomst en worden bij uit sluit ing berecht door
de bevoegde recht er t e Rot t erdam, t enzij schrif t elij ke anders is overeengekomen.
In geval dwingende verwij zingsregels het gebruik van Nederlands recht en/ of de Nederlandse recht er belet t en,
dan zal het recht en/ of de bevoegde recht er waar de bet ref f ende iPS vennoot schap is gevest igd van t oepassing
zij n.

Art. 10 Wij zigingen Algemene en Bij zondere Voorwaarden
10.1.
10.2.

iPS behoudt zich het recht voor deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden eenzij dig t e wij zigen.
Wij zigingen zullen eerst van t oepassing zij n zodra iPS Opdracht gever daarvan in kennis heef t gest eld.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN UITZENDEN & DETACHEREN (U&D)
Art. 11 Selectie
11.1.
11.2.

11.3.
11.4.

11.5.

iPS heef t volledige vrij heid in de keuze van de persoon of de personen die t er beschikking worden gest eld.
Opdracht gever zal bij het verst rekken van de Opdracht zo nauwkeurig mogelij k aangeven welke werkzaamheden
het Personeel dient t e verricht en, alsmede, voor zover mogelij k en zo nodig in overleg met iPS, de kwalif icat ies
aangeven welke voor die werkzaamheden zij n vereist .
iPS zal het t er beschikking t e st ellen Personeel select eren aan de hand van de hiervoor onder lid 11. 2 verst rekt e
gegevens, alsmede de aan haar bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare kracht en.
In geval reeds t er beschikking gest eld Personeel niet blij kt t e voldoen aan de vereist en van Opdracht gever dan
wel arbeidsongeschikt wordt , zal Opdracht gever iPS hiervan t erst ond op de hoogt e st ellen. iPS zal dan alles doen
wat redelij kerwij s in haar vermogen ligt om voor geschikt e vervanging zorg t e dragen, één en ander in overleg
met Opdracht gever.
iPS is niet aansprakelij k voor Personeel dat niet blij kt t e voldoen aan de door Opdracht gever gest elde vereist en,
behoudens het geval dat Opdracht gever aant oont dat met bet rekking t ot de select ie sprake is van opzet of
bewust e
roekeloosheid
aan
de
zij de
van
iPS.

Art. 12 Dienstverband Personeel, leiding en toezicht , duur terbeschikkingstelling, veiligheid en
evacuatie
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

Personeel dat t er beschikking wordt gest eld aan Opdracht gever heef t een arbeidsovereenkomst met iPS;
gedurende de periode dat Personeel t er beschikking wordt gest eld aan Opdracht gever is laat st genoemde echt er
gehouden t ot het geven van leiding en het houden van t oezicht .
In de Overeenkomst wordt de duur van de t erbeschikkingst elling van Personeel vermeld, dan wel, voor zover de
exact e duur nog niet duidelij k is, wordt daarvan een zo nauwkeurig mogelij ke schat t ing verst rekt . Voor zover
mogelij k en wenselij k, worden daarin de begin- en einddat um van de t erbeschikkingst elling, het aant al t e werken
uren, de opzegt ermij n en de arbeidsvoorwaarden van Personeel vast gelegd.
Als het uit zendbeding van t oepassing is op de overeenkomst t ussen iPS en Personeel, dan hoeven iPS of
Opdracht gever geen opzegt ermij n in acht t e nemen als zij de t erbeschikkingst elling t ussent ij ds wensen t e
beëindigen, t enzij schrif t elij k anders is overeengekomen.
Als het uit zendbeding niet van t oepassing is op de overeenkomst t ussen iPS en Personeel, dan is er sprake van een
Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde t ij d. In dat geval eindigt de Overeenkomst slecht s door het verst rij ken
van de overeengekomen duur van de t erbeschikkingst elling, t enzij schrif t elij k anders is overeengekomen.
Als Opdracht gever de t erbeschikkingst elling van Personeel dat op basis van een Overeenkomst voor bepaalde of
onbepaalde t ij d werkzaam is t ussent ij ds wenst t e beëindigen, zal Opdracht gever aan iPS een t erst ond opeisbare
vergoeding verschuldigd zij n. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laat st geldende Tarief voor het bet rokken
Personeel, vermenigvuldigd met het aant al van de in de Overeenkomst overeengekomen uren, bet ref f ende de
periode vanaf het moment van de t ussent ij dse beëindiging t ot het moment van af loop van de Overeenkomst , zoals
in eerst e inst ant ie is overeengekomen.
Als Opdracht gever de t erbeschikkingst elling wenst t e beëindigen t erwij l part ij en niet s zij n overeengekomen
omt rent de duur van de t erbeschikkingst elling en Personeel op basis van de Overeenkomst voor bepaalde of
onbepaalde t ij d werkzaam is, geldt een opzegt ermij n van 7 werkdagen, t enzij schrif t elij k anders is
overeengekomen.
Indien bij Opdracht gever t er beschikking gest eld Personeel wisselt van f unct ie of arbeidsplaat s, wordt de
t erbeschikkingst elling voort gezet en begint derhalve geen nieuwe t ermij n van t erbeschikkingst elling t e lopen.
In geval Personeel aan Opdracht gever t er beschikking wordt gest eld t er vervanging van door iPS aan
Opdracht gever t er beschikking gest eld Personeel dan worden beide t erbeschikkingst ellingen geacht één
doorlopende
t erbeschikkingst elling
te
zij n.

Art. 13 Veiligheid, evacuatie en nadere bepalingen
13.1.
13.2.

13.3.
13.4.

13.5.
13.6.

Opdracht gever is verant woordelij k voor de algehele veiligheid en de (f inanciële) gevolgen van ont voering,
gij zeling, bedreiging, onrecht mat ige det ent ie en af persing van Personeel dat t er beschikking wordt gest eld.
Bij een arbeidsongeval of plot se ziekt et oest and van Personeel dient Opdracht gever al het mogelij ke t e
ondernemen om het get rof f en Personeel zo snel mogelij k t e evacueren/ vervoeren en de nodige medische zorg t e
lat en verst rekken. De kost en hiervan zij n voor rekening van Opdracht gever.
Tenzij schrif t elij k anders overeengekomen, is het Opdracht gever niet t oegest aan Personeel in gebieden t e werk
t e st ellen waar risico's heersen t en aanzien van gezondheid of veiligheid.
Opdracht gever is verplicht de lokalen, werkt uigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden
worden verricht op zodanige wij ze in t e richt en en t e onderhouden, alsmede voor het verricht en van de arbeid
zodanige maat regelen t e t ref f en en aanwij zingen t e verst rekken, als redelij kerwij s nodig is om t e voorkomen dat
Personeel in de uit oef ening van de werkzaamheden schade lij dt .
Het is Opdracht gever verboden aan hem t er beschikking gest eld Personeel zelf t er beschikking t e st ellen aan
derden.
Indien gebied(en), land(en) en plaat s(en) waar Personeel werkzaam zal zij n, wordt / worden gewij zigd t en
opzicht e van dat gene wat bij het aangaan van de Overeenkomst is af gesproken, dient Opdracht gever iPS daarvan
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13.7.

t erst ond in kennis t e st ellen. iPS heef t het recht de Overeenkomst in dat geval met onmiddellij ke ingang t e
beëindigen, dan wel nadere voorwaarden t e st ellen voor verdere voort zet t ing.
Het is zowel iPS als Opdracht gever verboden om in geval van werkst aking bij de onderneming van Opdracht gever
Personeel t er beschikking t e st ellen respect ievelij k in t e zet t en voor werkzaamheden, welke normalit er door de
deelnemers
aan
de
werkst aking
worden
verricht .

Art. 14 Rechtstreekse arbeidsverhouding
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Opdracht gever brengt iPS schrif t elij k op de hoogt e van zij n voornemen met Personeel een recht st reeks
dienst verband aan t e gaan alvorens aan dat voornemen uit voering t e geven. Opdracht gever vraagt daarbij aan iPS
t egen welk t ij dst ip Personeel het cont ract met iPS recht sgeldig kan doen beëindigen.
Opdracht gever ziet erop t oe en st aat ervoor in dat Personeel het cont ract met iPS recht sgeldig beëindigt of
beëindigd heef t op het t ij dst ip dat Opdracht gever met het Personeel een recht st reekse arbeidsverhouding
aangaat , onverminderd de overige verplicht ingen van Opdracht gever als bedoeld in dit Art ikel. Opdracht gever zal
geen recht st reekse arbeidsverhouding met Personeel aangaan, indien en voor zolang Personeel het cont ract niet
recht sgeldig kan doen eindigen en beëindigd heef t .
Indien Opdracht gever, overeenkomst ig het hiervoor in lid 14. 1 en 14. 2 bepaalde, t ij dens een Overeenkomst een
recht st reekse arbeidsverhouding wenst aan t e gaan met het ingevolge deze Overeenkomst t er beschikking
gest elde Personeel en ook daadwerkelij k aangaat , is Opdracht gever aan iPS een vergoeding verschuldigd t en
bedrage van 40% van het laat st elij k geldende Tarief voor het bet rokken Personeel en wel over de volgende
periode:
a. bij een Overeenkomst voor bepaalde t ij d, over de periode lopende vanaf de aanvang van de recht st reekse
arbeidsverhouding t ot het eerst mogelij ke t ij dst ip waarop de Overeenkomst had kunnen worden opgezegd,
met een minimum van 2. 000 gewerkt e uren. De periode eindigt echt er in ieder geval op het t ij dst ip dat de
Overeenkomst door het verst rij ken van de vast gest elde t ij d of het int reden van een obj ect ief bepaalbare
gebeurt enis zou zij n geëindigd. Een obj ect ief bepaalbare gebeurt enis is een gebeurt enis die int reedt
onaf hankelij k van de wil van part ij en;
b. bij een Overeenkomst voor onbepaalde t ij d over de periode lopende vanaf de aanvang van de recht st reekse
arbeidsverhouding t ot het eerst mogelij ke t ij dst ip waarop de Overeenkomst had kunnen worden opgezegd,
met een minimum van 2. 000 gewerkt e uren.
Bij de uit voering van het hierboven bepaalde geldt het volgende: onder de Overeenkomst voor bepaalde t ij d
wordt mede begrepen de Overeenkomst voor bepaalbare t ij d, dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat
zich een obj ect ief bepaalbare gebeurt enis voordoet of die een vast gest elde t ij d niet overschrij dt . Bij de
vast legging van een bepaalbare periode kunnen meerdere gebeurt enissen worden omschreven, met dien
verst ande dat door het int reden van elke af zonderlij ke gebeurt enis de Overeenkomst eindigt . Indien bij een
Overeenkomst voor bepaalbare t ij d iPS alleen door Opdracht gever kan worden geïnf ormeerd omt rent het int reden
van de obj ect ief bepaalbare gebeurt enis en Opdracht gever daarmee in gebreke blij f t , wordt de rest erende
loopt ij d van die Overeenkomst bepaald op één j aar. Indien evenwel aannemelij k is dat de rest ende loopt ij d langer
dan een j aar zou duren, wordt die langere loopt ij d als uit gangspunt genomen.
Indien Opdracht gever met het Personeel een recht st reekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de
beëindiging van de t erbeschikkingst elling van laat st genoemde en die t erbeschikkingst elling niet meer dan 2. 000
gewerkt e uren heef t geduurd, is Opdracht gever aan iPS de volgende vergoeding verschuldigd:
a. een vergoeding t er hoogt e van 40% van het Tarief dat voor het bet rokken Personeel gold t ij dens de
Overeenkomst , genomen over een periode van 2. 000 gewerkt e uren lopende vanaf de aanvang van de
recht st reekse arbeidsverhouding.
Deze bepaling blij f t buit en t oepassing indien bet ref f ende deze recht st reekse arbeidsverhouding reeds t oepassing
is gegeven of had moet en worden gegeven aan het bepaalde in lid 3, t enzij de beëindigde t erbeschikkingst elling
bet rekking had op een Overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde of bepaalbare t ij d van niet meer dan
zes maanden.
Het onderhavige Tarief wordt berekend over het per periode (week, maand en dergelij ke) kracht ens de
Overeenkomst en deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden laat st elij k geldende of gebruikelij ke aant al uren of
overuren, als ware de Overeenkomst niet geëindigd.
Indien door t ussenkomst van iPS het Personeel aan een mogelij ke Opdracht gever is voorgest eld en die mogelij ke
Opdracht gever vervolgens met dit Personeel een recht st reekse arbeidsverhouding aangaat voordat de
daadwerkelij ke Overeenkomst t ot st and komt , is die mogelij ke Opdracht gever aan iPS de volgende vergoeding
verschuldigd:
a. een vergoeding t er hoogt e van 40% van het Tarief , dat voor het bet rokken Personeel gelet op diens uit t e
oef enen f unct ie en arbeidst ij d en dergelij ke van t oepassing zou zij n geweest indien de Overeenkomst t ot
st and zou zij n gekomen, over 2. 000 gewerkt e uren lopende vanaf de aanvang van de recht st reekse
arbeidsverhouding.
Onder het aangaan van een recht st reekse arbeidsverhouding wordt voor de t oepassing van dit Art ikel t evens
verst aan de sit uat ie dat het t er beschikking gest elde Personeel door t ussenkomst van één of meerdere derden bij
Opdracht gever
wordt
t ewerkgest eld.

Art. 15 Loon en arbeidsvoorwaarden Personeel
15.1.

iPS bet aalt aan door haar aan Opdracht gever t er beschikking gest eld Personeel recht st reeks de t ussen het
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15.2.

Personeel en iPS overeengekomen loon en vergoedingen. iPS kent aan t er beschikking gest eld Personeel t en
hoogst e het zelf de loon en overeenkomst ige arbeidsvoorwaarden t oe als die welke worden t oegekend aan
werknemers in gelij ke of gelij kwaardige f unct ies in dienst van Opdracht gever t e wiens behoeve de
t erbeschikkingst elling plaat svindt .
Indien evenwel bij Opdracht gever t en behoeve van wie de t erbeschikkingst elling plaat svindt , een collect ieve
regeling van t oepassing is, welke t en aanzien van het gebruik maken van t er beschikking gest eld Personeel regels
bevat , zal iPS deze regels voor zover mogelij k t oepassen. Indien bij Opdracht gever een dergelij ke collect ieve
regeling van t oepassing is, is Opdracht gever verplicht iPS voor het t ot st and komen van de Overeenkomst
onverwij ld en volledig in t e licht en over de inhoud van die collect ieve regeling.

Art. 16 Premies, sociale verzekeringen en belasting
16.1.

iPS garandeert dat t er beschikking gest eld of t e st ellen Personeel, waarvan de Overeenkomst met iPS beheerst
wordt door Nederlands recht , door iPS wordt verzekerd volgens de in Nederland geldende wet t elij ke bepalingen
en voorschrif t en t er zake van sociale verzekeringen, t erwij l voor het bet ref f ende Personeel t evens alle van
t oepassing
zij nde
premies
en
belast ingen
zullen
worden
af gedragen.

Art. 17 Certificaten / Keuringsbewij zen
17.1.

Tenzij schrif t elij k anders is overeengekomen, draagt iPS er zorg voor dat Personeel voorzien is van de voor de t e
verricht en werkzaamheden noodzakelij ke cert if icat en en/ of geldende keuringsbewij zen.

Art. 18 Tarief
18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

18.8.

Voor het t er beschikking t e st ellen Personeel zal Opdracht gever aan iPS een Tarief verschuldigd zij n waarvan de
hoogt e nader zal worden overeengekomen voor een bepaalde t ij d. Inzake dit Tarief gelden, t enzij schrif t elij k
anders overeengekomen, de hiernavolgende bepalingen.
Opdracht gever is zonder vooraf gaande schrif t elij ke t oest emming van iPS niet bevoegd t ot het inzet t en van t er
beschikking gest eld Personeel in een andere f unct ie dan bij het aangaan van de Overeenkomst is overeengekomen.
In geval Personeel door Opdracht gever wordt ingezet in een lagere f unct ie dan bij het aangaan van de
Overeenkomst t ussen iPS en Opdracht gever is overeengekomen dan zal, ongeacht de reden voor de wij ziging, het
Tarief gehandhaaf d blij ven dat aanvankelij k is overeengekomen.
In geval Personeel door Opdracht gever wordt ingezet in een hogere f unct ie dan bij het aangaan van de
Overeenkomst t ussen iPS en Opdracht gever is overeengekomen, zal, ongeacht de reden voor de wij ziging, het
Tarief dat aanvankelij k is overeengekomen evenredig worden verhoogd met het bedrag van de ext ra vergoeding
en last en welke iPS aan het bet ref f ende Personeel verschuldigd zal zij n t engevolge van de wij ziging in f unct ie.
In geval door iPS kost en worden gemaakt , welke niet gedekt zij n in het overeengekomen Tarief en waarin bij het
aangaan van de Overeenkomst niet was voorzien, zoals kost en die worden opgelegd door buit enlandse regelgeving,
molest regelingen, ext ra verzekeringen e. d. , zij n deze kost en voor rekening van Opdracht gever.
Indien Personeel door een f eest dag in land van t ewerkst elling niet kan werken, zal deze f eest dag beschouwd
worden als ware een normale dag en wordt het geldende Tarief in rekening gebracht bij Opdracht gever.
Indien t ij dens de duur van de t erbeschikkingst elling de door iPS aan Personeel verschuldigde vergoeding hoger
mocht worden t en gevolge van enige maat regel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig
wet t elij k voorschrif t , dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale last en ingevolge de sociale
verzekeringswet t en en/ of f iscale wet geving mocht worden verhoogd, zal het Tarief en de t oeslag met ingang van
het t ij dst ip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan worden vermeerderd en dienovereenkomst ig door
Opdracht gever verschuldigd zij n.
Alle bedragen zij n exclusief BTW.

BIJZONDERE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE (W&S)
Art. 19 Selectie
19.1.
19.2.

19.3.
19.4.

19.5.

iPS heef t volledige vrij heid in de keus van de persoon of personen die worden voorgest eld aan Opdracht gever.
Opdracht gever is verant woordelij k voor zij n uit eindelij ke keuze van Personeel.
Opdracht gever zal bij het verst rekken van de Opdracht zo nauwkeurig mogelij k aangeven welke werkzaamheden
het t er beschikking t e st ellen Personeel dient t e verricht en, alsmede, voor zover mogelij k en zo nodig in overleg
met iPS, de kwalif icat ies aangeven welke voor die werkzaamheden vereist zij n.
Aan de hand van de hiervoor onder lid 19. 2 genoemde gegevens en de aan iPS bekende hoedanigheden en
kundigheden van beschikbare kracht en, zal iPS het t er beschikking t e st ellen Personeel select eren.
iPS is niet aansprakelij k voor het t er beschikking st ellen van Personeel dat niet blij kt t e voldoen aan de door
Opdracht gever gest elde vereist en, behoudens indien en voor zover Opdracht gever aant oont dat met bet rekking
t ot de select ie sprake is van opzet of bewust e roekeloosheid aan de zij de van iPS. Event uele aansprakelij kheid
van iPS is in dat geval beperkt t ot de direct e schade van Opdracht gever en wordt beperkt t ot de maximaal in
verband met de Opdracht aan Opdracht gever in rekening gebracht e of t e brengen Fee.
Indien Personeel vrij willig ref erent ies aan iPS opgeef t , dan is iPS niet verplicht om die ref erent ies t e benaderen
en hen t e vragen nadere inf ormat ie t e verschaf f en omt rent Personeel. De event ueel van de ref erent ies en/ of
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19.6.

Personeel verkregen inf ormat ie bet ref f ende het arbeidsverleden en/ of persoonlij ke verleden van het Personeel
zal door iPS niet op j uist heid worden gecont roleerd, zodat iPS geen enkele verant woordelij kheid aanvaardt voor
de j uist heid van de verkregen inf ormat ie. iPS is evenmin verplicht om die inf ormat ie aan Opdracht gever door t e
geven. iPS is t e allen t ij de volledig zelf st andig bevoegd om t e beslissen welke inf ormat ie zij aan Opdracht gever
t er beschikking st elt .
Voor zover Personeel zelf inf ormat ie aan iPS verschaf t omt rent arbeidsongeschikt heidsverleden, huidige medische
gest eldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever(s), naam en adresgegevens van huidige en vorige
werkgever(s), omst andigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomst en zij n beëindigd, st raf blad,
werkvergunningen, opleidingen en diploma´ s, is iPS niet verplicht om deze inf ormat ie op j uist heid t e cont roleren,
zodat iPS t en aanzien van de j uist heid van deze inf ormat ie geen enkele verant woordelij kheid aanvaardt . Tevens
is iPS t en aanzien van deze inf ormat ie t e allen t ij de volledig zelf st andig bevoegd om t e beslissen welke inf ormat ie
zij aan Opdracht gever t er beschikking st elt .

Art. 20 Intrekking & Wij ziging Opdracht
20.1.

20.2.

Indien Opdracht gever de werving en select ie Overeenkomst int rekt of beëindigt voordat de t ussen iPS en
Opdracht gever af gesproken maximale duur van de Overeenkomst is verst reken, is iPS gerecht igd om
Opdracht gever een bedrag van €1. 500, - in rekening t e brengen.
Het hiervoor in lid 20. 1 bepaalde is eveneens van t oepassing indien Opdracht gever element en uit de werving en
select ie Overeenkomst zodanig wij zigt voordat de t ussen iPS en Opdracht gever af gesproken maximale duur van
de Overeenkomst is verst reken dat er naar het oordeel van iPS sprake is van een nieuwe Overeenkomst .

Art. 21 Fee
21.1.
21.2.

21.3.

21.4.
21.5.

Inzake de Fee gelden, t enzij schrif t elij k anders overeengekomen, de hiernavolgende bepal ingen.
Voor de werving en select ie Opdracht is Opdracht gever aan iPS de hiernavolgende Fee verschuldigd:
a. bij reguliere werving en select ie, een Fee t er groot t e van het in de Overeenkomst vermelde nominale bedrag,
te
wet en
een
percent age
van
het
brut o
j aarsalaris.
b. bij “ Cust omers Choice” werving en select ie, een Fee t er groot t e van het in de Overeenkomst vermelde
gef ixeerde bedrag.
De Fee is verschuldigd op het moment dat Opdracht gever voor zich, middels en/ of voor derden, een
arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met het Personeel. Opdracht gever st elt t en behoeve van de
administ rat ie van iPS een kopie van de arbeidsovereenkomst t ussen Opdracht gever en Personeel binnen t wee
werkdagen na ondert ekening t er beschikking.
De Fee is t er dekking van de in de Overeenkomst genoemde act ivit eit en en inst rument en van iPS. Overige
act ivit eit en en inst rument en worden in overleg met Opdracht gever t oegepast en separaat in rekening gebracht .
Alle bedragen zij n exclusief BTW.

Art. 22 Garantieregeling
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Indien Personeel binnen de door de wet gest elde proef t ij d niet meer bij Opdracht gever in dienst is, zal iPS
eenmalig de werving en select ie Overeenkomst opnieuw en kost eloos uit voeren bet ref f ende het zelf de
f unct ieprof iel. Onverminderd het voorgaande zullen de kost en voor het inzet t en van de in onderling overleg
noodzakelij k geacht e wervingsmiddelen opnieuw door Opdracht gever dienen t e worden voldaan.
Indien Opdracht gever van het in lid 22. 1 bepaalde gebruik wenst t e maken, dient hij iPS hiervan binnen veert ien
(14) dagen na beëindiging van het dienst verband met het bet ref f ende Personeel schrif t elij k in kennis t e st ellen,
bij gebreke waarvan Opdracht gever op de garant ieregeling uit lid 22. 1 niet langer een beroep kan doen.
De garant ieregeling uit lid 22. 1 is niet van t oepassing indien Personeel niet meer in dienst is bij Opdracht gever
door oorzaken die zich bevinden in de risicosf eer van Opdracht gever, zoals onder meer reorganisat ie, f usie en
overname, surseance van bet aling of f aillissement van Opdracht gever, alsmede verandering van f unct ie-inhoud.
Onverminderd het voorgaande is de garant ieregeling uit lid 22. 1 uit sluit end van t oepassing indien Opdracht gever
aan al zij n bet alingsverplicht ingen j egens iPS heef t voldaan.

Art. 23 Concurrentie en schadeloosstelling
23.1.

23.2.

Het is Opdracht gever zonder t oest emming van iPS niet t oegest aan om gedurende één j aar na het eindigen van
een Opdracht met Personeel, welke door iPS is voorgest eld en in eerst e inst ant ie door Opdracht gever is
af gewezen, recht st reeks of via derden een arbeidsverhouding bij Opdracht gever of bij een daaraan gelieerde
onderneming aan t e gaan, dan wel direct of indirect t e werk t e st ellen.
Indien Opdracht gever het in lid 23. 1 bepaalde verbod overt reedt , is hij met onmiddellij ke ingang een
schadeloosst elling aan iPS verschuldigd t er groot t e van de in Art ikel 21 bedoelde Fee.
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