
Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden. 

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Local 

Dienstverlening B.V., gevestigd te Wezep, hierna te noemen 

Local Dienstverlening, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn 

deze voorwaarden van toepassing op alle door Local 

Dienstverlening uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, 

voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 

alle overeenkomsten met Local Dienstverlening voor de 

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de 

door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, 

prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van 

door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 

voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de 

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 

toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover 

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 

bepaling in acht wordt genomen. 

1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Local 

Dienstverlening deze algemene voorwaarden eenmaal van 

toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met 

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele 

latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt 

overeengekomen. 

Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners 

en / of derden. 

2-1 Local Dienstverlening aanvaardt slechts de toepasselijkheid 

van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden 

als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene 

voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene 

voorwaarden van Local Dienstverlening onverlet. De algemene 

voorwaarden van Local Dienstverlening prevaleren. 

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Local 

Dienstverlening aanvaard onder bovengenoemde condities en 

vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. 

Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld 

worden via die inkoopvoorwaarden. 

Artikel 3  Aanbiedingen. 

3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven 

zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. 

Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien 

binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een 

overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Local Dienstverlening 

gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden 

prijzen en andere condities te wijzigen. 

3-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) 

documentatie verplicht Local Dienstverlening niet tot acceptatie 

van de opdracht. 

3-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige 

voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn 

overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de 

toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of 

afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten. 

Artikel 4  Afspraken. 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het 

personeel van Local Dienstverlening binden de laatste niet, voor 

zover ze door Local Dienstverlening niet schriftelijk zijn 

bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te 

beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen 

procuratie hebben. 

Artikel 5  Aanbetaling. 

Local Dienstverlening is gerechtigd bij het aangaan van de 

overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. 

Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

gelegen aan de zijde van Local Dienstverlening de overeenkomst 

wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op 

terugbetaling van de gedane aanbetaling. 

Artikel 6  Overeenkomst voor bepaalde tijd. 

6-1 Onder een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt 

verstaan: 

 een overeenkomst die betrekking heeft op een bepaalde 

periode, dan wel een overeenkomst die eindigt op een vooraf 

gestelde datum; 

 een overeenkomst die betrekking heeft op een bepaalbare 

periode, d.w.z. een periode die eindigt, doordat zich een 

objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet. 

6-2 De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege 

aan het einde van de overeengekomen periode, zonder dat 

opzegging is vereist. 

6-3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor 

bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. In dat geval dient schriftelijk te worden 

opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 

tenminste vier weken. 

Artikel 7  Overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

7-1 Onder de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt 

verstaan een overeenkomst die niet voor bepaalde tijd is 

aangegaan. 

7-2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden 

beëindigd middels schriftelijke opzegging, waarbij een 

opzegtermijn van tenminste 8 weken in acht dient te worden 

genomen. 

Artikel 8  Persoonsgegevens. 

8-1 De opdrachtgever verplicht zich alle geregistreerde 

persoonlijke gegevens van de uitzendkracht, die voor en 

gedurende de opdracht door Local Dienstverlening kenbaar 

worden gemaakt, vertrouwelijk te behandelen en meer in het 

bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming 

persoonsgegevens verwerken. 

8-2 Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen 

van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de 

wijze daarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens 

worden verwerkt. 

Artikel 9  Selectie van personeel. 

9-1 De opdrachtgever dient Local Dienstverlening te informeren 

over de functie, werkzaamheden, arbeidsduur, arbeidstijden, 

arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden. Aan de hand van deze 

informatie zal Local Dienstverlening naar beste kunnen bepalen 

welke persoon zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt. 

9-2 De opdrachtgever heeft het recht, indien de door Local 

Dienstverlening ter beschikking gestelde kracht niet aan de eisen 

voldoet, deze te weigeren. De opdrachtgever dient zulks echter 

binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden aan Local 

Dienstverlening kenbaar te maken. 

Artikel 10  Aangaan van een overeenkomst tussen 

opdrachtgever en uitzendkracht. 

10-1 De opdrachtgever dient Local Dienstverlening schriftelijk in 

kennis te stellen van zijn voornemen een arbeidsovereenkomst 

met de uitzendkracht aan te gaan. 

10-2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder 

toestemming van Local Dienstverlening een 

arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan te gaan 

gedurende de tijd dat de uitzendkracht aan de opdrachtgever ter 

beschikking is gesteld. 

10-3 Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan, zonder 

toestemming van Local Dienstverlening een 

arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan te gaan binnen 

een periode van drie maanden nadat de terbeschikkingstelling 

van de uitzendkracht aan de opdrachtgever is geëindigd. 

10-4 Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan, zonder 

toestemming van Local Dienstverlening een 

arbeidsovereenkomst aan te gaan met een uitzendkracht, die 

door Local Dienstverlening reeds aan hem is voorgesteld. 

10-5 Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde 

in lid 2 t/m 4 van dit artikel is hij aan Local Dienstverlening 

ineens opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per 

overtreding. 

Artikel 11  Doorlenen van de uitzendkracht. 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht aan 

een derde ter beschikking te stellen. Onder derde wordt tevens 

verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een 

groep is verbonden. 

Artikel 12  Vervanging van de uitzendkracht. 

12-1 Local Dienstverlening is gerechtigd de uitzendkracht door 

een andere uitzendkracht te vervangen indien zulks in verband 

met het bedrijfs- of personeelsbeleid, behoud van de 

werkgelegenheid of naleving van de geldende wet- en 

regelgeving wenselijk dan wel noodzakelijk is. 

12-2 De opdrachtgever komt slechts dan het recht toe de 

overeenkomst met Local Dienstverlening te beëindigen indien 

van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij de 

overeenkomst nog voortzet. 

Artikel 13  Aansprakelijkheid opdrachtgever. 

13-1 De opdrachtgever vrijwaart Local Dienstverlening tegen 

iedere vordering van de uitzendkracht gebaseerd op het 

bepaalde in artikel 7:658 BW. 

13-2 De opdrachtgever vergoedt aan de uitzendkracht alle 

schade, die deze lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden 

voor opdrachtgever, tenzij opdrachtgever kan aantonen, dat hij 

zijn verplichtingen uit de wet correct is nagekomen dan wel de 

schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 

uitzendkracht. 

13-3 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een 

aansprakelijkheidsverzekering, waaronder de schade als bedoeld 

in de leden 1 en 2 van dit artikel gedekt is. 

13-4 Local Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt aan voertuig welke door de opdrachtgever aan door 

Local Dienstverlening uitgezonden werknemer ter beschikking is 

gesteld. 

Artikel 14  Uitsluiting aansprakelijkheid Local 

Dienstverlening. 

14-1 Local Dienstverlening is jegens de opdrachtgever niet 

aansprakelijk voor schade die de uitzendkracht toebrengt aan 

eigendommen van de opdrachtgever of derden. 

14-2 Local Dienstverlening is jegens de opdrachtgever niet 

aansprakelijk voor verbintenissen die de uitzendkracht is 

aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens de 

opdrachtgever of derden. 

14-3 Opdrachtgever vrijwaart Local Dienstverlening voor alle 

aansprakelijkheid van Local Dienstverlening als werkgever van de 

uitzendkracht voortvloeiende uit schade als vermeld in lid 1 en 2 

van dit artikel. 

14-4 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een 

verzekering ter dekking van de vrijwaring en aansprakelijkheid. 

Artikel 15  Tarieven. 

De tarieven die de opdrachtgever aan Local Dienstverlening 

verschuldigd is voor de uitzendkracht en worden voor het sluiten 

van de overeenkomst bepaald. 

Artikel 16  Ontbinding. 

16-1 Indien één der partijen in gebreke blijft aan diens 

verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen, is de andere 

partij gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te 

hebben gesteld, de overeenkomst middels een aangetekende 

brief te ontbinden. 

16-2 Partijen zijn voorts gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in geval 

de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, 

failleert of de onderneming wordt geliquideerd. 

Artikel 17  Overmacht. 

17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere 

stormschade en andere natuurrampen, belemmering door 

derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of 

gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar 

zowel hier te lande als in het land van herkomst van de 

materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen 

bij transport naar Local Dienstverlening of de opdrachtgever, 

niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van 

Local Dienstverlening, ex- en importverboden, gehele of 

gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige 

overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de 

middelen van vervoer van Local Dienstverlening, dan wel in de 

middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of 

andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke 

omstandigheden meebrengen, leveren voor Local 

Dienstverlening overmacht op, die Local Dienstverlening ontheft 

van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder 

dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van 

welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

17-2 Local Dienstverlening is in deze of dergelijke gevallen 

gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de 

overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, 

respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone 

omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de 

opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te 

betalen. 

Artikel 18  Geheimhouding. 

Local Dienstverlening zal op nader verzoek van de opdrachtgever 

in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de 

uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten 

omtrent vertrouwelijke informatie met betrekking tot de 

opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Local Dienstverlening 

is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de 

opdrachtgever als gevolg van schending van die 

geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht. 

Artikel 19  Betaling. 

19-1 Local Dienstverlening zal de opdrachtgever wekelijks 

factureren voor de door de uitzendkracht gewerkte uren. 

19-2 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 

dagen na indiening. 

19-3 Local Dienstverlening is gerechtigd indien de betaling van 

het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is 

ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per 

maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de 

vervaltermijn van de factuurdatum. 

19-4 Local Dienstverlening is voorts gerechtigd, buiten de 

hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel 

gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling 

veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van 

(proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en 

incassobureau. 

19-5 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten veroorzaakt door 

de non-betaling van de 

opdrachtgever komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke 

kosten zullen worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van 

de vordering van Local Dienstverlening, zulks met een minimum 

van 

€ 75,00. 

Artikel 20  Toepasselijk recht. 

Op alle door Local Dienstverlening gesloten overeenkomsten en / 

of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden 

geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het 

‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 21  Geschillen. 

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten 

overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van 

het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de 

vestigingsplaats van Local Dienstverlening, indien deze dit wenst, 

aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter 

daartoe wettelijk bevoegd is. 

Artikel 22  Wijziging van de voorwaarden. 

Local Dienstverlening is bevoegd wijzigingen in deze 

voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking 

op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Local 

Dienstverlening zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de 

opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van 

inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de 

opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is 

medegedeeld. 


