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ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING HR DIENSTEN 
 
 
 
 Inleiding 
 

1. HRtunes ("Opdrachtnemer") vertegenwoordigd door Sjef Koning, verplicht zich - 
gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht (“de Overeenkomst”) - 
tegenover haar opdrachtgever (“Opdrachtgever”), tot het verrichten van diensten voor 
de in de Overeenkomst aangegeven periode of perioden (“Contractperiode”).  

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

3. De door Opdrachtnemer uit hoofde van een Opdracht te verrichten diensten omvatten 
uitsluitend inspanningsverplichtingen. Opdrachtnemer streeft ernaar, voor zover dit 
redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, die diensten naar beste weten en 
kunnen uit te voeren. 

4. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan afwijkingen of wijzigingen van deze 
Algemene Voorwaarden en van Opdrachten, voor zover Opdrachtnemer deze 
wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd. 
 
 
Duur en einde Overeenkomst 

 
5. De Opdracht komt tot stand na acceptatie van de offerte door de Opdrachtgever of 

direct zodra de feitelijke werkzaamheden starten. In het laatste geval komt de 
Opdracht tot stand op basis van de laatste offerte van Opdrachtnemer.  

6. Opdrachtnemer werkt met een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeven in de Overeenkomst. De Overeenkomst 
eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, 
tenzij partijen uitdrukkelijk anders aangeven in de Overeenkomst. De Overeenkomst 
eindigt (in die situatie) altijd op de laatste dag van een maand inclusief die dag. 

7. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever kan de Opdracht met onmiddellijke 
ingang beëindigen: indien de andere partij is opgehouden te bestaan of is ontbonden, 
indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van 
betaling heeft aangevraagd of op die partij de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen wordt toegepast; en indien de andere partij, na sommatie, in ernstige mate 
in gebreke blijft te voldoen aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht en 
de hiertoe gestelde redelijke sommatietermijn is overschreden. 

8.  Ten gevolge van de beëindiging door Opdrachtnemer zullen de vorderingen op 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 
 
Beperking aansprakelijkheid 
 

9. Opdrachtnemer is uit hoofde van de Overeenkomst tot niet meer verplicht dan tot de 
uitvoering van de overeengekomen diensten gedurende de Contractperiode, tenzij 
partijen uitdrukkelijk extra diensten zijn overeengekomen.  
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10. Indien Opdrachtnemer ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden 
bepaalde toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot: 
(i)  directe schade van de Opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan: schade die 

is ontstaan door de uitvoering van de overeengekomen diensten en die het 
gevolg is van een – door de Opdrachtgever aan te tonen – tekortkoming in 
de nakoming van de Opdracht door Opdrachtnemer, die het directe gevolg is 
van opzet of grove schuld of grove nalatigheid van Opdrachtnemer of van de 
door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen en/of medewerk(st)ers; en 

(ii)  het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd 
(Opdrachtnemer is derhalve nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan 
hij als uitkering zou ontvangen van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar) en de 
hoogte van de aansprakelijkheid zal nimmer meer zijn dan het door 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen 
Opdrachtgevertarief, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en 
de overeengekomen duur van de Opdracht tot een maximum van één 
maand.  

11. Opdrachtnemer tot geen enkele schadevergoeding gehouden: 
- ter zake van indirecte schade van Opdrachtgever, daaronder begrepen bedrijfs- 

en/of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door 
bedrijfsstagnatie; 

-  ter zake van schade van Opdrachtgever, die direct of indirect het gevolg is van 
het handelen van de Opdrachtgever in strijd met (één van) zijn verplichtingen 
zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht en/of het 
gevolg is van de onjuistheid van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte 
gegevens; 

-  ter zake van schade van Opdrachtgever, die direct of indirect het gevolg is van 
het opschorten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer; 

-  indien en voor zover de schade is gedekt door enige door of ten behoeve van de 
Opdrachtgever gesloten verzekering. 

 
 

Tekortkomingen en vrijwaring 
 

12. Behoudens de gevallen dat schade een gevolg is van opzet of grove schuld van 
Opdrachtnemer aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade.  

13. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden in verband met 
de uitvoering van de werkzaamheden. In het bijzonder draagt Opdrachtgever zorg 
voor strikte inachtneming van het bepaalde in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.  

14. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een 
niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Hiervan is ondermeer sprake wanneer 
het onmogelijk is om de werkzaamheden te verrichten door oorzaken die niet de 
schuld zijn van, of buiten de macht liggen van Opdrachtnemer. In geval van 
overmacht is Opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden op te schorten voor de 
duur van de overmachtstoestand, zonder dat Opdrachtnemer enige 
schadevergoeding verschuldigd is jegens Opdrachtgever. 

15. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de 
werkzaamheden van door haar ingeschakelde derde partijen.  

16. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan Opdrachtgever, eigendommen 
van de Opdrachtgever of schade aan derden. 
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Tarieven en facturering 
 

17. De aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding is gelijk aan het aantal feitelijk 
gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen in de Overeenkomst. 

18. De in de Overeenkomst vermelde tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten en 
reistijd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De reis- en verblijfkosten en de 
reis- en verblijftijd worden afzonderlijk in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding 
bedraagt € 0,28/km. 

19. Ten aanzien van de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven geldt dat 
Opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt om in onderling overleg met de 
Opdrachtgever, de tarieven te verhogen steeds vanaf het tijdstip waarop de 
Opdrachtgever een optie op verlenging inroept. Prijsverhogingen die een gevolg zijn 
van eventueel van toepassing wet- of andere regelgeving – of wijzigingen daarin - 
mogen te allen tijde – eventueel zelfs met terugwerkende kracht -  door 
Opdrachtnemer worden doorberekend.    

20. Alle in rekening te brengen bedragen zijn exclusief BTW en zullen vermeerderd met 
het geldende BTW-percentage aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 
 

Tijdverantwoording 
 

21. Ten behoeve van de tijdregistratieformulieren, de facturering, de betalingstermijnen, 
de opzegtermijnen, de duur van de Overeenkomst en dergelijke, gaat Opdrachtnemer 
uit van een facturatie per maand.  

22. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdens de loop van een Contractperiode 
maandelijks urenregistratieformulieren ter beschikking stellen op welke formulieren 
de uren zijn vermeld dat de diensten zijn verricht ten behoeve van de Opdrachtgever. 
Opdrachtgever zal voornoemde formulieren onmiddellijk controleren en voor akkoord 
getekend aan Opdrachtnemer retourneren, tenzij Opdrachtgever zich met het aantal 
gespecificeerde uren niet kan verenigen, in welk geval Opdrachtgever 
Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen. Indien Opdrachtgever niet 
binnen 5 dagen, nadat hem enig urenregistratieformulier ter hand is gesteld, bij 
Opdrachtnemer protest aantekent, mag Opdrachtnemer er van uit gaan dat 
Opdrachtgever het ingevulde urenregistratieformulier heeft goedgekeurd. 

23. Op basis van de urenregistratieformulieren zal maandelijks door Opdrachtnemer een 
facturering plaats vinden uitgaande van het in de Overeenkomst genoemde tarief of 
de aldaar genoemde tarieven. De facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na  
factuurdatum te zijn voldaan door bijschrijving van de verschuldigde bedragen op het 
op de factuur genoemde rekeningnummer, tenzij een langere termijn schriftelijk is 
overeengekomen. 

24. Schiet Opdrachtgever in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen tekort, 
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn 
rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van 
incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Opdrachtnemer is bevoegd deze 
kosten te fixeren op 15 procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde 
laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten uit de wet of deze 
algemene voorwaarden. Voorts is Opdrachtgever verplicht alle door Opdrachtnemer 
in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een 
gerechtelijke procedure waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in 
het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de 
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kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten enz., ook voor zover 
deze het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.  

 
 

Geheimhouding 
 

25. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever betrachten over en weer volledige 
geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij in het 
kader van een Opdracht kennis hebben genomen. Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, 
diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, 
verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die 
informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een 
wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

 
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 

26. Op de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende 
rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen 
partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 


