Algemene voorwaarden IBA Amsterdam Projectdetachering

Artikel 1 - Vrijblijvende offertes
Alle offertes van IBA Amsterdam zijn vrijblijvend. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte
schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Opdrachtgever: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die door tussenkomst van IB Amsterdam tijdelijk een
zelfstandige machinist, instructeur of veiligheidskundige inhuurt.
2) Opdrachtnemer: IBA Amsterdam. Hierna te noemen: “IBA “
3) Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen IBA en opdrachtgever op grond waarvan een enkele
projectmedewerker door IBA aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, om onder diens regie
werkzaamheden te verrichten.
4) Machinist: of ieder natuurlijk persoon die door IBA ter beschikking gesteld wordt in enige discipline of functie
als genoemd in 2) lid 1.
Artikel 3 - Opdrachtbevestiging
De opdrachtgever zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening en de
relevante condities. Zonder opdrachtbevestiging wordt het werk niet begonnen.
Artikel 4 - Arbeidsomstandigheden
1) De opdrachtgever heeft de regie in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en is als zodanig gehouden de
werkzaamheden van de machinist te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij die wet gestelde eisen.
2) Daarnaast is de opdrachtgever tegenover IBA verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te
geven dat uitvoerend machinist tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als
redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
3) Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of
onvoldoende is nagekomen en de machinist, IBA of nabestaanden van de machinist dientengevolge schade
lijden, is de opdrachtgever tegenover IBA gehouden tot vergoeding van de schade aan de machinist of diens
nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de machinist.
Toelichting op artikel 4
1) Bovenstaande heeft betrekking op de persoonlijke veiligheid van de machinist op de bouw, toegankelijkheid
van de hijskraan en de staat van onderhoud van het te bedienen materieel en het te gebruiken hijsmateriaal.
2) Machinisten van IBA zijn in het bezit van een geldig hijscertificaat en hebben minimaal veiligheidscertificaat
‘veiligheid-1’.(VCA)
Tevens zijn zij in het bezit van een verklaring arbeidsrelatie (VAR - wuo) een en een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. IBA levert op verzoek kopieën van deze documenten.
3) IBA eist van de opdrachtgever dat de deskundigheid van de ter beschikking gestelde machinist gerespecteerd
wordt. Dat wil zeggen dat alleen de machinist kan beoordelen of bv. bij een bestaande windkracht er nog
bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt voor alle werkzaamheden waar de veiligheid in
het algemeen en die van andere medewerkers in het geding is.
Artikel 5 - Inzetbonnen ( time sheets )
1) De facturen van IBA worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord
getekende inzet bon, ook wel genoemd time sheet, welke de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is
gehouden erop toe te zien dat op de inzet bon het juiste aantal gewerkte (over)uren vermeldt staat.
2) Bij een verschil tussen de door de machinist ingeleverde inzet bon en het door opdrachtgever behouden
afschrift, geldt de bij IBA ingeleverde inzet bon voor de afrekening. Deze zal bij de factuur worden opgenomen,
als volledig bewijs.
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3) Indien de opdrachtgever weigert de inzet bon van de machinist voor akkoord te tekenen zonder opgaaf van
reden binnen 5 werkdagen, heeft IBA het recht het aantal door de machinist opgegeven uren bindend vast te
stellen.
4) Facturen worden mede of tevens uitgeschreven betreffende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever,
die voortvloeien uit het bij de opdracht bepaalde, maar niet gerelateerd aan een inzet bon zoals onkosten en
reiskostenvergoeding.
Artikel 6 - Betalingen door opdrachtgeverc.q. wederpartij aan IBA.
1. De wederpartij is te allen tijde gehouden elke door IBA ingediende
factuur te voldoen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum,
behoudens het geval een andere betalingstermijn is overeengekomen, zonder enige inhouding, korting,
opschorting of verrekening.
2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan IBA werken voor opdrachtgever c.q wederpartij jegens IBA
bevrijdend. Betalingen aan de machinist, daaronder het verstrekken van voorschotten, zijn verboden en kunnen
nimmer een grond opleveren voor schuldvergelijking of verrekening.
3. De datum van betaling is de datum waarop de bank het te betalen bedrag op de rekening van IBA heeft
bijschreven dan wel het verschuldigde bedrag door IBA, blijkens een door haar aan de wederpartij verstrekte
kwitantie, contant heeft ontvangen.
4. Indien een factuur van IBA niet binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum is betaald, is de wederpartij
zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de wederpartij rente
verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een
volle maand gerekend.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en
kosten en vervolgens op de oudst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling
betrekking heeft op een andere factuur.
6. Een reclamatie betreffende een factuur moeten binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij IBA
ingediend. Na deze termijn worden reclamaties niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij
zijn/haar recht(en) ter zake verloren. Een tijdig ingediende reclamatie schort de betalingsverplichting van de
wederpartij jegens IBA niet op.
7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die IBA maakt ten gevolge van het niet nakomen van de/een
(betalings-)verplichting van haar wederpartij komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €500,00.
Artikel 7 - Betalingen door IBA aan de machinist.
1. IBA is eerst gehouden de machinist te betalen, nadat zij voor de desbetreffende door haar aan de
opdrachtgever/wederpartij gefactureerde door de machinist gewerkte uren betaling heeft ontvangen. Tot dat
moment is een vordering van de machinist met betrekking tot de door hem gewerkte maar nog niet aan IBA
betaalde uren, niet opeisbaar. IBA schiet geen betalingen aan de machinist voor.
2.IBA betaalt de machinist binnen 7 kalenderdagen nadat zij voor de betreffende door de machinist gewerkte
uren van de opdrachtgever betaling heeft ontvangen.
3. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt rust op IBA een inspanningsverplichting om alsnog betaling
te verkrijgen van de opdrachtgever. Daartoe zal IBA in ieder geval aanmaningen verzenden en zo nodig
sommeren.
4. Indien de opdrachtgever, ondanks de inspanningen van IBA, haar onbetaald laat, om welke reden dan ook,
daaronder begrepen het geval van faillissement of surseance van betaling, dan zal IBA op eerste verzoek van de
machinist het deel van haar vordering op de opdrachtgever ter hoogte van de vordering die de machinist
heeft op haar, aan de machinist overdragen c.q. cederen.
Artikel 8 - Tewerkstelling op andere locatie
Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde machinist zonder voorafgaande
schriftelijke/telefonische toestemming van IBA over te plaatsen naar een ander werk.
Artikel 9 - Geheimhouding
Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte geheimhoudingsverklaring
van en machinist te verlangen betreffende Industriële en intellectuele
eigendommen.
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Artikel 10 - Tariefwijziging
1) Het staat IBA vrij het uurtarief jaarlijks te herzien gebaseerd op het CBS index cijfer.
Artikel 11 -Duur en beëindiging van de opdracht
1) Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht geldt de datum van de e-mail van de
schriftelijke opzegging aan IBA als de dag van de opzegging door de opdrachtgever tegenover IBA
2) IBA zal nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond
van een overheidsvoorschrift. Ook indien dit alleen voor IBA geldt, of voor beëindiging van de werkzaamheden
door de machinist. Doch IBA zal wel een grote zorg aanwenden dat ook met inachtneming van het
vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan
de opdrachtgever een vervangende machinist zal worden aangeboden. Ten aanzien van deze andere machinist
ontstaat dan een nieuwe opdracht, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.
4) Indien de duur van de opdracht afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het
eindigen van een bepaald project, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, IBA
hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke/telefonisch of per mail aanzegging te
doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele
schade van IBA die daarvan het directe of indirecte gevolg is.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. IBA is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (gevolgschade
daaronder begrepen) die door de opdrachtnemer is veroorzaakt ofwel welke aan hem toegerekend kan worden.
2. IBA is jegens de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor welke schade dan
ook (gevolgschade daaronder begrepen) die door de opdrachtgever is veroorzaakt
ofwel welke aan haar toegerekend kan worden.
3. IBA is nimmer aansprakelijk jegens haar wederpartij voor schade welke de wederpartij ten gevolge van een
beëindiging van de overeenkomst door IBA lijdt.
4. Voor zover IBA in voorkomend geval toch aansprakelijk geachte moet worden, is haar aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag waarop de door IBA afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, dit met inbegrip van het eigen risico dat IBA in verband met die
verzekering draagt.

Artikel 13 - Verbod tot indienstneming van personeel
1)Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke
aanbieding van kandidaten niet toegestaan met kandidaten van IBA rechtstreeks voor zich, middels en/of voor
derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke
toestemming van IBA.
2)Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf
maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met uitvoerend machinist van IBA rechtstreeks voor zich,
middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf
schriftelijke toestemming van IBA
3) Ingeval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de overtredende partij aan de wederpartij een
boete verschuldigd ter grootte van twaalf bruto maandomzetten van de betreffende kandidaat c.q. uitvoerend
machinist. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat de
wederpartij daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt, schadevergoeding te eisen.
Artikel 14 - Geschillenregeling
1) Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het
Nederlands recht van toepassing.
2) Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
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Werving en selectie
Artikel 1 - Vrijblijvende offertes
Alle offertes van IBA zijn vrijblijvend. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke
offerte is kenbaar gemaakt.
Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar uitvoerend machinist. Met als
beoogd resultaat de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse
arbeidsverhouding tussen de werkgever en de gegadigde.
2) Opdrachtgever: de werkgever die opdracht geeft tot werving en selectie aan IBA
3) Arbeidskracht: de (gegadigde-) uitvoerend machinist die betrokken wordt in de werving en selectie van IBA
voor een opdrachtgever.
4) Zoekopdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en IBA op grond waarvan IBA werving en selectie
activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
Artikel 3 - Uitvoering van een zoekopdracht
1) Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt IBA een inspanningsverplichting
op zich. Een voordracht van een gegadigde komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed
vakmanschap.
2) Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan IBA zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
3) Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de gegadigde.
4) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een uitvoerend machinist.
5) IBA is niet aansprakelijk indien de geselecteerde machinist niet blijkt te voldoen aan de eisen of de
verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door IBA in
strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van IBA in dat geval is beperkt tot
directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de
opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.
Artikel 4 - Duur van een zoekopdracht
1) Een zoekopdracht eindigt door het slagen daarvan, bestaande in de acceptatie door de opdrachtgever van de
voorgedragen kandidaat. Of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de
zoekopdracht. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen/verkorten.
2) De opdrachtgever kan op ieder willekeurig tijdstip de zoekopdracht beëindigen.
Artikel 5 - Betaling en gevolgen wanbetaling
Zie Projectdetachering artikel 6) lid 1 t/m 9.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1) IBA draagt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van de
geselecteerde machinist met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door IBA een
arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen IBA en haar opdrachtgevers.
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