ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
iPS Powerful People
Deze Algemene en Bij zondere Voorwaarden hebben bet rekking op t er beschikking gest eld Personeel, het geen gebeurt op
basis van uit zenden/ det acheren 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 Select 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;
•
Seaworks. BE BVBA, ingeschreven onder nummer 0862148371 bij de Kamer van Koophandel in België;
•
Int erocean Personnel Services Middle East DMCC, ingeschreven onder nummer DMCC40523 bij de Dubai Mult i
Commodit ies Cent re Aut horit y.
•
iPS 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 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:
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.
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.
1.3.
Opdracht gever: iedere nat uurlij ke persoon of recht spersoon die zich door t ussenkomst van iPS voorziet van
Personeel.
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.
1.5.
Overeenkomst : de Overeenkomst t ussen iPS en Personeel, waarbij Personeel t en behoeve van Opdracht gever
door t ussenkomst van iPS werkzaamheden zal verricht en.
1.6.
Tarief : de vergoeding (per uur, dag of vast gest elde periode) die iPS aan Personeel verschuldigd is voor
werkzaamheden uit gevoerd door Personeel voor Opdracht gever met t ussenkomst van iPS. Deze vergoeding is
exclusief reis- en verblij f kost en, huisvest ing en voedsel, t enzij schrif t elij k anders is overeengekomen.

1.1.

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 Personeel,
alsmede iedere Overeenkomst t ussen iPS en Personeel, waarop iPS deze voorwaarden van t oepassing heef t
verklaard, waaronder wordt begrepen de daaruit voort vloeiende werkzaamheden van welke aard dan ook voor
Opdracht gever met t ussenkomst van iPS, voor zover van deze voorwaarden niet door part ij en nadrukkelij k
schrif t elij k wordt af geweken.
Personeel 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.
Bij st rij digheid t ussen deze versie van de Algemene en Bij zondere Voorwaarden en de Engelst alige versie,
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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 Overeenkomst
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Een Overeenkomst is pas bindend na schrif t elij ke bevest iging door iPS.
Personeel st emt in met t ewerkst elling bij Opdracht gever op de voorwaarden van de Overeenkomst .
Toezeggingen of belof t en zij n slecht s bindend in zoverre deze in de Overeenkomst expliciet zij n bevest igd.
Wij zigingen van en verdere aanvullingen op de Overeenkomst zullen alleen van kracht zij n indien deze
schrif t elij k zij n overeengekomen.
De Overeenkomst eindigt van recht swege zoals aangegeven in de Overeenkomst t ussen iPS en Personeel.
iPS behoudt zich het recht voor om niet t ot accept at ie van Overeenkomst en over t e gaan.

Art. 4 Opdrachten
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

In het kader van de uit oef ening van het beroep of bedrij f van iPS wordt Personeel t er beschikking gest eld aan
Opdracht gever om kracht ens een door hem aan iPS verst rekt e Opdracht arbeid t e verricht en.
iPS t racht geschikt e Opdracht en t e krij gen voor Personeel .
Indien iPS niet in st aat is een geschikt e Opdracht voor Personeel t e krij gen, zal iPS hiervoor niet aansprakelij k
gest eld kunnen worden. Personeel realiseert zich dat er gedurende periodes t ussen Opdracht en geen werk kan
zij n.
Personeel is niet verplicht de door iPS aangeboden Opdracht t e accept eren.
Indien Personeel de Opdracht aanneemt , zal iPS Personeel van een Overeenkomst voorzien, waarin onder meer
st aat vermeld de duur van de Opdracht (voor zover mogelij k), de naam van Opdracht gever, de vergoedingen
voor de werkzaamheden zoals overeengekomen met iPS en verdere relevant e inf ormat ie.

Art. 5 Timesheets
5.1.

5.2.

Aan het einde van elke periode (1, 2, of 4 weken dan wel een maand, af hankelij k van de Overeenkomst ) van
een Opdracht , dan wel alleen aan het einde van een Opdracht als de Opdracht een kort ere periode best rij kt ,
zal Personeel aan iPS een volledig ingevulde en door Opdracht gever geaut oriseerde en ondert ekende t imesheet
overhandigen met daarin vermeldt de gewerkt e uren van Personeel gedurende de af gelopen periode.
iPS is niet verplicht een vergoeding t e bet alen aan Personeel zonder een eerdere overhandiging door Personeel
van de hierboven genoemde t imesheet .

Art. 6 Arbeidsongeschikt heid
6.1.

Personeel dat wegens arbeidsongeschikt heid niet in st aat is arbeid t e verricht en, is verplicht er zorg voor t e
dragen dat dit de eerst e dag van zij n arbeidsongeschikt heid voor 09: 30 uur (lokale t ij d van de bet ref f ende iPS
vennoot schap) wordt gemeld aan iPS, alsmede bij Opdracht gever conf orm de al daar gebruikelij ke procedures,
t enzij overmacht zulks onmogelij k maakt .

Art. 7 Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Personeel erkent dat het bij deze st rikt e geheimhouding is opgelegd, zowel t ij dens als na beëindiging van het
dienst verband, t er zake van alle gegevens van, respect ievelij k bij zonderheden over, iPS dan wel de met haar
gelieerde ondernemingen. Deze plicht t ot geheimhouding geldt t evens t en aanzien van de gegevens c. q.
bij zonderheden bet ref f ende de relat ies t ussen Opdracht gever en iPS.
iPS verwerkt en verst rekt persoonsgegevens in overeenst emming met de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens. Een kopie van de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens wordt bij de Overeenkomst gevoegd en is t evens beschikbaar op de iPS websit e via de
navolgende link: www. ipspowerf ulpeople. com/ general-downloads.
iPS hant eert Art ikel 11. 7 van de Nederlandse Telecommunicat iewet onder t oezicht van het cont rolerend orgaan
OPTA. Art ikel 11. 7 is van overeenkomst ige t oepassing op de Overeenkomst naast Art ikel 41 lid 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Indien Personeel bezwaar heef t t egen het gebruik van elekt ronische cont act gegevens voor
communicat iedoeleinden, dient het uit drukkelij k verzet aan t e t ekenen bij iPS.

Art. 8 Basisuitrusting Persoonlij ke Beschermingsmiddelen, Veiligheidsvoorschriften en
nadere bepalingen
8.1.

8.2.

Personeel dient het document ‘ Inst ruct ies voor werknemers van iPS Powerf ul People’ , dat indien van t oepassing
overhandigd wordt bij de Overeenkomst , na t e leven en zich immer t e gedragen overeenkomst ig de normen van
goed werknemerschap.
Personeel is t e allen t ij de verplicht de geldende veiligheidsregels van Opdracht gever t e volgen en t oe t e passen.
Personeel dient t e allen t ij de de basisuit rust ing Persoonlij ke Beschermingsmiddelen (PBM) bij zich t e hebben.
Deze uit rust ing best aat minimaal uit veiligheidsschoenen, een overall en een veiligheidshelm. Mocht Personeel
hierover niet beschikken, dan kunnen deze beschermingsmiddelen door iPS middels een borg t er beschikking
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8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

worden gest eld, t enzij schrif t elij k anders is overeengekomen. Indien Personeel van de werkplek wordt gest uurd
door Opdracht gever met als reden dat Personeel niet over de vereist e basisuit rust ing PBM beschikt , zullen alle
daaruit voort vloeiende kost en - o. a. reiskost en van heen- en t erugreis - op Personeel verhaald worden.
Indien van t oepassing, dient Personeel na aankomst aan boord / op het proj ect zo snel mogelij k deel t e nemen
aan de veiligheidsinst ruct ies; of wel f amiliarisat ie genoemd. Personeel dient de werkzaamheden conf orm de
gegeven veiligheidsinst ruct ies uit t e voeren.
Het is iPS t oegest aan om Personeel gedurende het dienst verband bij een andere Opdracht gever t e werk t e
st ellen, zolang de door Personeel t e verricht en werkzaamheden redelij kerwij s vallen onder de
f unct ieomschrij ving zoals beschreven in de Overeenkomst .
Indien bij zondere omst andigheden zulks noodzakelij k maken, zal Personeel na overleg andere werkzaamheden
verricht en die buit en de f unct ie vallen.
In zeer bij zondere omst andigheden, zoals in geval van oorlogsdreiging, is iPS of Opdracht gever gerecht igd
eenzij dig maat regelen t e nemen waaraan Personeel zich, mede in het belang van de persoonlij ke veiligheid,
heef t t e onderwerpen.
Personeel heef t een Overeenkomst 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 .
Het is Personeel verboden om door Opdracht gever t er beschikking t e worden gest eld aan derden en hierop
posit ief in t e gaan.
Indien gebied(en), land(en) en plaat s(en) waar t er beschikking gest eld of t e st ellen 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 Personeel iPS daarvan direct in kennis t e st ellen.

Art. 9 Ontbinding
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Als een part ij in gebreke blij f t om aan zij n verplicht ingen uit de Overeenkomst t e voldoen, is de andere part ij naast het geen in de 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 zij nde 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 t ot
nakoming.
Als Personeel op het moment van de ont binding reeds een vergoeding had ont vangen vooraf aan enige prest at ie
t er uit voering van de Overeenkomst , kan de Overeenkomst slecht s gedeelt elij k ont bonden worden en wel
uit sluit end voor dat gedeelt e dat t en behoeve van iPS nog niet is uit gevoerd en vergoed.
Bedragen die iPS vóór de dat um van ont binding verschuldigd is in verband met het geen Personeel reeds t er
uit voering van de Overeenkomst heef t geprest eerd, blij ven onverminderd door iPS aan Personeel verschuldigd.
Als Personeel, 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 Personeel op t e schort en
zonder daardoor t ot enige schadevergoeding j egens Personeel gehouden t e zij n.

Art. 10 Aansprakelij kheid
10.1.
10.2.

10.3.

iPS draagt generlei aansprakelij kheid voor schade veroorzaakt door Personeel aan Opdracht gever of aan derden,
indien zulke schade opzet t elij k of bewust roekeloos wordt veroorzaakt .
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 Personeel wordt opgelegd omdat de verplicht ingen uit Art ikel
11 van deze voorwaarden niet worden nagekomen.

Art. 11 Verplichtingen
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

Personeel verklaart zich bereid om werkzaamheden in ploegendienst t e verricht en zodra en voor zolang
Opdracht gever dit wenst .
Personeel zal de t oevert rouwde bedrij f smiddelen zorgvuldig gebruiken.
De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat Personeel medisch is goedgekeurd en beschikt
over geldige keurings- en vaccinat iebewij zen.
Personeel verklaart geen lichaamsgebreken t e hebben die het t ot verricht en van de werkzaamheden niet of
minder geschikt maken.
Personeel dient per dat um einde dienst verband alle bescheiden, en zaken waarover het t ij dens het
dienst verband de beschikking heef t gekregen, onverwij ld aan iPS t e rest it ueren.
Personeel is verplicht om over een bankrekening t e beschikken waarop iPS het salaris kan st ort en.
Het is Personeel verboden om voorschot t en en/ of “ bonded st ores” via Opdracht gever of een derde part ij op t e
nemen.

Art. 12 Ziektekostenverzekering
12.1.

Tenzij schrif t elij k anders is overeengekomen, is Personeel zelf verant woordelij k, dat het gedekt is voor
event ueel t e maken of gemaakt e medische kost en in het land van t ewerkst elling.
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Art. 13 Overmacht
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

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 13. 1, zal zij daarvan mededeling doen aan
Personeel.
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. iPS is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de
door haar aan Personeel verschuldigde vergoedingen, welke bet rekking hebben op de periode vóór de
overmacht t oest and, t e bet alen.
iPS is t ij dens de overmacht t oest and niet gehouden t ot vergoeding van enigerlei schade van of bij Personeel,
noch is zij daart oe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 13. 4.

Art. 14 Verbodsbepalingen
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

Het is Personeel verboden:
a. t e handelen in st rij d met voorschrif t en van Opdracht gever;
b. de wet t en en voorschrif t en van het land van t ewerkst elling t e overt reden;
c. wapens en munit ie, hoe dan ook genaamd of van welke aard dan ook t e import eren, verkopen, geven,
ruilen, aan wie of met wie dan ook, of op welke wij ze dan ook daarover t e beschikken;
d. alcoholische dranken en/ of verdovende middelen op voorraad t e hebben of t e import eren in landen waar
zulks niet is t oegest aan, deze zelf t e vervaardigen, verkopen of ruilen aan wie of met wie dan ook en, voor
zover het verdovende middelen bet ref t , deze t e gebruiken;
e. t ij dens werkt ij d onder invloed t e zij n van alcoholische dranken en/ of verdovende middelen. Dit verbod
geldt t evens voor alcohol en/ of drugsgebruik op t ij den buit en werkt ij d die schade kan t oebrengen aan
Opdracht gever.
f . in het land van t ewerkst ell ing op enigerlei wij ze deel t e nemen aan of bet rokken t e zij n bij verboden
polit ieke act ies van welke aard dan ook of hoe dan ook genaamd;
g. in welke vorm dan ook uit persoonlij k winst bej ag handel t e drij ven zonder vooraf gaande t oest emming van
Opdracht gever.
Personeel is verplicht zich t e ont houden van alles wat het aanzien en/ of enig ander belang van Opdracht gever
kan schaden dan wel de verhouding t ussen Opdracht gever en de overheid en/ of de bevolking in het land van
t ewerkst elling ongunst ig kan beïnvloeden. Het is Personeel niet t oegest aan een mot orvoert uig t e best uren,
t enzij het in het bezit is van een t er plaat se geldig rij bewij s en het t egen wet t elij ke aansprakelij kheid is
verzekerd door middel van een polis waarvan de inhoud is goedgekeurd door iPS en/ of Opdracht gever.
Personeel is zich bewust dat Opdracht gever st eekproef sgewij s een drugscont role kan eisen alvorens t ot
t ewerkst elling kan worden overgegaan.
Het in st rij d handelen met bovengenoemde bepalingen kan een dringende reden vormen t ot ont slag op st aande
voet van Personeel. Alle gevolgen van het niet nakomen van deze bepalingen zij n voor rekening,
verant woordelij kheid en aansprakelij kheid van Personeel.

Art. 15 Rechtstreekse arbeidsverhouding
15.1.

15.2.

15.3.

Het is Personeel zonder t oest emming van iPS niet t oegest aan om gedurende de Opdracht bij Opdracht gever
recht st reeks of via derden een arbeidsverhouding bij Opdracht gever of bij een daaraan gelieerde onderneming
aan t e gaan of direct of indirect t e werk t e gaan.
Personeel brengt iPS schrif t elij k op de hoogt e van het voornemen met Opdracht gever een recht st reeks
dienst verband aan t e gaan alvorens aan dat voornemen uit voering kan worden gegeven. Tevens dient Personeel
Opdracht gever t e verzoeken iPS op de hoogt e st ellen. Personeel vraagt aan iPS t egen welk t ij dst ip de
Overeenkomst met haar recht sgeldig kan worden beëindigd.
Personeel verklaart en st aat ervoor in dat het de Overeenkomst met iPS recht sgeldig beëindigt of beëindigd
heef t op het t ij dst ip dat Opdracht gever met Personeel een recht st reekse arbeidsverhouding aangaat ,
onverminderd de overige verplicht ingen van Personeel als bedoeld in dit Art ikel. Personeel zal geen
recht st reekse arbeidsverhouding met Opdracht gever aangaan, indien en voor zolang Personeel de Overeenkomst
niet recht sgeldig kan doen eindigen en beëindigd heef t .
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15.4.

15.5.

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.
Indien Personeel het in lid 15. 1 genoemde verbod overt reedt , is het met onmiddellij ke ingang een
schadeloosst elling aan iPS verschuldigd.

Art. 16 Toepasselij k recht en bevoegde rechter
16.1.
16.2.
16.3.

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 van de bet ref f ende iPS vennoot schap van t oepassing zij n.

Art. 17 Wij zigingen Algemene en Bij zondere Voorwaarden
17.1.
17.2.

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 Personeel daarvan in kennis heef t gest eld.

BIJZONDERE VOORWAARDEN OP BASIS VAN UITZENDEN & DETACHEREN (U&D)
Art. 18 Vergoedingen
18.1.

De vergoeding voor Personeel wordt berekend op basis van het Tarief zoals st aat vermeld in de Overeenkomst
t ussen iPS en Personeel. Tevens wordt hierin de event uele vergoeding voor overwerk vermeld.

Art. 19 Duur van de Overeenkomst
19.1.
19.2.

19.3.
19.4.

19.5.
19.6.

De Overeenkomst voor bepaalde t ij d gaat in op de dag van vert rek naar de plaat s van t ewerkst elling.
De Overeenkomst voor bepaalde t ij d wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden,
zoals st aat vermeld in de Overeenkomst , zonder dat voor beëindiging enige opzegging is vereist . Indien de
omschreven werkzaamheden op een vroeger t ij dst ip volt ooid zij n, dan wel de Opdracht onverwij ld eindigt door
aangeven van Opdracht gever, wordt de overeengekomen duur als vervuld beschouwd en is evenmin voor de
beëindiging enige opzegging vereist .
Aan de geschat t e duur kunnen geen recht en of aanspraken worden ont leend.
In alle overige gevallen kunnen iPS en Personeel de Overeenkomst door opzegging beëindigen met inacht neming
van de van t oepassing zij nde opzegt ermij n.
De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval:
a. bij het bereiken van de pensioengerecht igde leef t ij d van Personeel;
b. in de gevallen en op de wij ze bij de wet voorzien.
Indien zulks is t oegest aan door wet - en regelgeving, geldt de eerst e maand van de Overeenkomst als proef t ij d.
Gedurende deze periode kunnen iPS en Personeel deze Overeenkomst met ingang van elke dag beëindigen.
Met het beëindigen van de Opdracht eindigt het dienst verband van recht swege, vervallen de wederzij dse
recht sverhoudingen en kunnen door Personeel geen aanspraken worden gemaakt op een dienst verband voor
bepaalde of onbepaalde t ij d bij iPS. Personeel verklaart zich uit drukkelij k bekend en akkoord met deze
bepaling.

Art. 20 Burgerlij ke st aat – Mut aties
20.1.

20.2.

Personeel is verplicht iPS direct schrif t elij k in kennis t e st ellen van wij zigingen in zij n burgerlij ke st aat ,
gezinssamenst elling en adres. Indien Personeel met t erwoon het woonland heef t verlat en (uit geschreven), wordt
zulks t erst ond aan iPS gemeld.
Ongehuwd Personeel dient iPS t ij dig in kennis t e st ellen van zij n voornemen om in het huwelij k t e t reden. Uit
huwelij k of echt scheiding, dan wel scheiding van t af el en bed, kunnen niet aut omat isch recht en worden
ont leend die een verzwaring van de verplicht ingen van iPS j egens Personeel inhoudt .

Art. 21 Reiskosten en bagageregeling
21.1.

21.2.
21.3.

De door iPS verst rekt e reisbilj et t en blij ven eigendom van iPS en mogen niet worden vervreemd of ingewisseld
voor geld of andere bilj et t en. Na aankomst in het land van t ewerkst elling dient Personeel event uele
ret ourbilj et t en aan Opdracht gever t er plaat se af t e geven. Wordt hieraan niet af doende gevolg gegeven, dan
komt het risico van het in ongerede raken, verlopen en dergelij ke van de onderhavige ret ourbilj et t en voor
rekening van Personeel.
Het maximum bagagegewicht wordt op het reisbilj et vermeld. Kost en van overbagage zij n voor rekening van
Personeel, t enzij het vervoer van overbagage plaat svindt op verzoek van of namens iPS.
De kost en van inent ingen van Personeel, voor zover voor het reizen naar en t oelat ing t ot het land van
t ewerkst elling is vereist , komen voor rekening van iPS. Personeel dient zorg t e dragen voor de kost en van
paspoort , monst erboekj e en keuringen.
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21.4.

iPS is niet verant woordelij k voor dief st al of zoekraken van persoonlij ke bezit t ingen van Personeel .

Art. 22 Repatriëringverzekering
22.1.

22.2.
22.3.

Door iPS is een verzekering af geslot en die geldt voor de dekking van kost en voor een event uele repat riëring bij
ernst ige ziekt e en/ of ongeval en/ of overlij den van Personeel naar het woonland, conf orm de daarvoor geldende
polisvoorwaarden. Deze verzekering geldt uit sluit end voor werkzaamheden buit en het woonland. De
verschuldigde premie komt t en last e van iPS overeenkomst ig de polisvoorwaarden.
De repat riëringverzekering is inclusief een ongevallenverzekering waarvan de van t oepassing zij nde
polisvoorwaarden door Personeel kan worden opgevraagd bij iPS.
Alle ongevallen dienen zo spoedig mogelij k aan iPS t e worden gemeld.

BIJZONDERE VOORWAARDEN OP BASIS VAN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
(FREELANCER/ ZZP)
Art. 23 Uitvoeren werkzaamheden
23.1.

23.2.

23.3.

Binnen het kader van de Opdracht zullen de werkzaamheden naar eigen inzicht geheel zelf st andig door
Personeel worden verricht . De Opdracht gever en iPS kunnen slecht s in zeer grot e lij nen aanwij zingen geven
omt rent de uit voering van de Opdracht . Personeel is verant woordelij k voor door eigen t oedoen veroorzaakt e
schade.
Personeel kan de Opdracht deels of geheel door een derde lat en verricht en, indien dit van t evoren aan iPS is
medegedeeld. iPS kan een derde slecht s weigeren indien deze niet voldoet aan een aant al t ussen part ij en
obj ect ief vast gest elde crit eria, zoals onder andere opleiding en ervaring.
Indien de werkzaamheden door een derde worden uit gevoerd, kan iPS Personeel t ot nakoming aanspreken en
event ueel schadevergoeding vorderen. Personeel blij f t verant woordelij k voor een j uist e uit voering van de
Opdracht alsof Personeel de desbet ref f ende Opdracht zelf verricht heef t .

Art. 24 Vergoedingen
24.1.
24.2.

24.3.

Het honorarium van Personeel wordt berekend op basis van het Tarief zoals st aat vermeld in de Overeenkomst
t ussen iPS en Personeel. Tevens wordt hierin de event uele vergoeding voor overwerk en reiskost en vermeld.
Personeel zal het bedrag aan honorarium en onkost en maandelij ks declareren door t oezending van een
gespecif iceerde f act uur. Deze f act uur zal een overzicht bevat t en van de gewerkt e uren, zoals st aat vermeld op
de t imesheet .
iPS verplicht zich binnen 30 dagen na f act uurdat um t e bet alen.

Art. 25 Vrij waring
25.1.

25.2.

25.3.

Indien door de f iscus en/ of enige andere uit voeringsinst elling – in weerwil van het best aan van de Overeenkomst
van Opdracht – het st andpunt wordt ingenomen dat sprake is van een (f ict ieve) arbeidsverhouding, waaruit voor
iPS inhoudings- en af dracht verplicht ingen voor de loonbelast ing c. q. sociale verzekeringen voort vloeien, dan
zullen alle hierdoor voor iPS opgekomen last en voor rekening komen van Personeel.
Personeel verplicht zich hiert oe iPS schadeloos t e st ellen indien, ondanks de Overeenkomst van Opdracht ,
nahef f ingsaanslagen van loonbelast ing / premies volksverzekeringen c. q. premienot a’ s Personeel sverzekeringen
aan iPS worden opgelegd. In dat geval zal zoveel mogelij k verrekening plaat svinden met nog t e bet alen
honoraria/ vergoedingen.
De voor Personeel opkomende verplicht ing uit hoof de van de onder lid 1 van dit Art ikel beschreven
schadeloosst elling zal door Personeel op eerst e verzoek van iPS, binnen 14 dagen na bedoeld verzoek, worden
voldaan.

Art. 26 Duur van de Overeenkomst
26.1.

26.2.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde t ij d en wel voor de duur van de overeengekomen
werkzaamheden zoals st aat vermeld in de Overeenkomst . De Overeenkomst zal eindigen op het moment dat de
proj ect werkzaamheden van Personeel op aangeven van iPS zij n beëindigd, doch in ieder geval op de genoemde
einddat um. Aan de geschat t e duur van de Overeenkomst kunnen geen recht en of aanspraken worden ont leend.
Tussent ij dse opzegging anders dan op grond van een t oerekenbare t ekort koming is niet mogelij k. De
Overeenkomst eindigt onmiddellij k en wel van recht swege op het moment dat een van de part ij en in st aat van
f aillissement wordt verklaard, surseance van bet aling aanvraagt dan wel op andere soort gelij ke wij ze in haar
bevoegdheid om recht shandelingen t e verricht en wordt beperkt , al haar credit euren een onderhands akkoord
aanbiedt en in geval van liquidat ie, alsmede wanneer onder één der part ij en beslag wordt gelegd - waaronder
conservat oir beslag niet wordt begrepen.
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