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Algemene voorwaarden  
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten 
met betrekking tot detachering van werknemers, hierna te noemen: "Gedetacheerde" of 
met betrekking tot andere rechtsverhoudingen, waaruit voor Bewegin B.V., hierna te 
noemen: "Bewegin B.V.” verplichtingen ontstaan jegens een natuurlijke of rechtspersoon, 
hierna te noemen: “Opdrachtgever”. 

 

artikel 1 - voorfase    

Op handelingen die aan de definitieve 

opdrachtbevestiging voorafgaan, zijn deze 

Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van 

toepassing. 
 

artikel 2 - duur voorstel    

2.1 - Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van de 

opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 

2.2. - De overeenkomst komt tot stand door 

schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van 

de offerte van de opdrachtnemer of - indien geen 

offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging 

door de opdrachtnemer van een voor de 

opdrachtgever verstrekte opdracht.  

2.3 - De opdrachtnemer mag als zijn opdrachtgever 

beschouwen degene die de opdracht aan de 

opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij 

uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen 

krachtens last, uit naam en voor rekening van een 

derde en mits naam en adres van deze derde 

tegelijkertijd aan de opdrachtnemer zijn verstrekt.  

2.4 - Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan 

door vertegenwoordigers of personeel van de 

opdrachtnemer binden de opdrachtnemer pas nadat 

de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk 

heeft bevestigd.  

2.5 - Indien de opdrachtnemer in redelijkheid twijfelt 

of de opdrachtgever in staat zal zijn diens 

betalingsverplichtingen na te komen is de 

opdrachtnemer gerechtigd, alvorens aan te vangen 

met uitvoering van de opdracht of uitvoering 

daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever 

afdoende zekerheidstelling te verlangen. 

 
artikel 3 - opdrachtformulering   

De opdracht wordt door Bewegin B.V. aanvaard op 

basis van de door partijen gezamenlijk 

geformuleerde opdracht. Met aanvaarding van de 

opdracht neemt Bewegin B.V. zich voor de 

opdrachtgever in staat te stellen zoveel mogelijk in 

eigen beheer het proces waarin interim-

management, begeleiding en/of advisering 

plaatsvindt voort te zetten. Partijen zullen zich naar 

beste vermogen inspannen om het beoogde 

resultaat te bereiken. 
 
artikel 4 - wijziging/intrekking van 
opdrachten 

4.1 - Indien de opdrachtgever na de totstandkoming 

van de overeenkomst wijzigingen anders dan van 

geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de 

opdrachtnemer gerechtigd de termijn en/of het 

honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te 

weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever 

betaling van het reeds uitgevoerde deel van de 

opdracht verschuldigd.  

4.2 - Indien een opdracht door de opdrachtgever 

wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds 

uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, 

alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief 

voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden 

voor het overige gedeelte. De opdrachtnemer stelt 

het reeds vervaardigde werk desgewenst ter 

beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit 

van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.  

4.3 - Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering 

van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan de 

opdrachtnemer de opdrachtgever een vergoeding 

van 50% van het honorarium voor het niet 

uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening 

brengen. 

 
artikel 5 - samenwerking derden  

Indien in de organisatie van de opdrachtgever 

tevens andere externe adviesbureaus werkzaam zijn, 

zullen, voor zover relevant, door Bewegin B.V. zo 

mogelijk afspraken worden gemaakt teneinde de 

posities van de externe bureaus in het proces waar 

de werkzaamheden betrekking op hebben op elkaar 

af te stemmen. 

 
artikel 6 - samenstelling adviseursteam  

De samenstelling van het adviseursteam wordt door 

Bewegin bepaald, waarbij wordt uitgegaan van de 

opdracht en de gegeven omstandigheden. Indien 

afwijkend van het in de eerste volzin gestelde, de 

samenstelling van het adviseursteam door partijen 

wordt overeengekomen, zal dit tijdens de duur van 
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de opdracht niet worden gewijzigd dan in overleg 

met de opdrachtgever, tenzij snel 

onderzoekscapaciteit nodig is of specialistische 

problemen zich voordoen. 

 
artikel 7 - detachering/inlenen derden  

7.1 - Opdrachtgever is binnen de grenzen van de 

(detachering)overeenkomst, bevoegd en verplicht al 

datgene te doen en na te laten wat Bewegin B.V. als 

goed werkgeefster of inleenster van de derde 

(bijvoorbeeld ZZP-er) zou (moeten) doen en nalaten. 

Hieronder is met name begrepen dat opdrachtgever 

verplicht is te zorgen voor arbeidsomstandigheden 

voor Gedetacheerde, die voldoen aan alle eisen, die 

daaraan bij of krachtens de wet kunnen worden 

gesteld, hetzij door Gedetacheerde, hetzij door een 

(rechts-)persoon met publiekrechtelijke 

bevoegdheden ter zake. 

7.2 - Indien de niet-nakoming van het bepaalde in 

artikel 7 lid 1 er toe mocht leiden dat Bewegin B.V. 

jegens Gedetacheerde aansprakelijk mocht zijn voor 

enig bedrag, anders dan voorzien in de met 

Gedetacheerde afgesloten arbeidsovereenkomst of 

overeenkomst van opdracht, is opdrachtgever 

gehouden dit bedrag, vermeerderd met rente, op 

eerste verzoek aan Bewegin B.V. te voldoen. 

Opdrachtgever vrijwaart Bewegin B.V. in en buiten 

rechte voor alle aanspraken van derden jegens 

Bewegin B.V., artikel 7 lid 1 van deze overeenkomst, 

daaronder mede voortvloeiend uit niet-nakoming 

van de verplichting sub begrepen boetes aan 

Bewegin B.V. opgelegd als gevolg van het niet 

voldoen aan de eisen betreffende de 

arbeidsomstandigheden. 

 
artikel 8 - beperking van 
aansprakelijkheid 

8.1 - Bewegin B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor 

schade, voortvloeiend uit of verband houdend met 

de uitvoering van de werkzaamheden door 

Gedetacheerde of de detachering uit. 

8.2 - Bewegin B.V. vrijwaart opdrachtgever in en 

buiten rechte voor alle aanspraken van 

Gedetacheerde betreffende loon en/of 

emolumenten. 

8.3 - Bewegin B.V. is verplicht Gedetacheerde een 

geheimhoudingsplicht op te leggen betreffende alle 

gegevens van Opdrachtgever, waar Gedetacheerde 

kennis van neemt of waarover Gedetacheerde kan 

beschikken gedurende de detacheringperiode, op 

straffe van een adequate boete. 

 
artikel 9 - werktijden    

9.1 - Opdrachtgever verkrijgt van Bewegin B.V. het 

recht om Gedetacheerde gedurende het 

overeengekomen aantal uur per week voor zich te 

laten werken volgens bij opdrachtgever gebruikelijke 

werktijden. Zonder nadere afspraken zullen de 

werktijden altijd vallen van maandag tot en met 

vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Indien 

Gedetacheerde op parttime basis wordt ingezet, 

dient opdrachtgever rekening te houden met een zo 

efficiënt mogelijke invulling van de uren, te weten 

hele dagen of volledige ochtenden/middagen, zodat 

aanvullende opdrachten mogelijk zijn. 

9.2 - Opdrachtgever is verplicht gedetacheerde elke 

werkdag (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag) met uitzondering van de wettelijk 

erkende feestdagen in de overeengekomen periode 

in de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden te 

verrichten. Indien opdrachtgever hierin niet kan 

voorzien zal Bewegin B.V., vanaf de tweede werkdag 

binnen twee kalendermaand, toch het afgesproken 

tarief hiervoor in rekening brengen. 

 
artikel 10 - continuïteit    

10.1 - Indien opdrachtgever de onderneming of de 

activiteit, waar de detachering betrekking op heeft, 

op welke wijze ook overdraagt of de zeggenschap 

daarover doet wijzigen, is hij verplicht de 

verplichtingen, voortvloeiende uit de detachering en 

de bijbehorende voorwaarden met de onderneming, 

respectievelijk de activiteit over te dragen, bij 

gebreke waarvan hij voor de nakoming van die 

verplichtingen voor het geheel aansprakelijk blijft. 

10.2 - Detacheringopdrachten en de bijbehorende 

voorwaarden blijven van kracht, indien Bewegin B.V. 

geheel of ten dele van naam, rechtsvorm, eigenaar 

of samenstelling verandert. 

10.3 - De nietigheid, de vernietiging of het buiten 

beschouwing laten van een bepaling van deze 

voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot 

gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het 

resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden 

vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing 

worden gelaten. 

10.4 - Een bepaling in deze overeenkomst, die wordt 

vernietigd wegens strijd met een algemeen 

verbindend voorschrift of die in de bijzondere 

omstandigheden van het geval buiten beschouwing 

moet worden gelaten, wordt vervangen door een 

bepaling, die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest 

c.q. in de bijzondere omstandigheden van het geval 

toegepast zou kunnen worden.  

 
artikel 11 - informatie opdrachtgever  

Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van 

de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid 

en ervaring moet Bewegin B.V. kunnen rekenen op 

de medewerking van het bestuur van de organisatie 

en de bij de werkzaamheden betrokken 
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medewerkers in de organisatie van de 

opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de 

opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever 

alle mogelijke medewerking verleent om toegang te 

krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering 

van de opdracht van belang is.  

 
artikel 12 - vertrouwelijkheid   

12.1 - Met betrekking tot de gegevens en informatie 

die in het kader van de opdracht aan Bewegin B.V. 

worden verstrekt, zal Bewegin B.V. de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder 

instemming van de opdrachtgever verstrekt 

Bewegin B.V. deze gegevens en informatie niet aan 

derden. 

12.2 - De verstrekte gegevens worden door Bewegin 

B.V. dusdanig verwerkt, dat zij niet zijn terug te 

leiden tot de bron, indien de informatieverstrekker 

dit wenst of omdat Bewegin B.V. meent dat 

betrokkene hiervan nadelige gevolgen kan 

ondervinden. 

 
artikel 13 - informatie/publicatie  

13.1 - Bij onjuiste citering behoudt Bewegin B.V. zich 

het recht voor maatregelen tot rectificatie van de 

opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever 

niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt 

Bewegin B.V. zich het recht voor tot publicatie van 

de volledige rapportages, voor zover nodig is om tot 

correctie van onjuiste berichtgeving te komen. 

13.2 - De opdrachtgever zal zonder toestemming van 

Bewegin B.V. geen informatie aan derden 

verstrekken over de aanpak, de werkwijze, 

rapportage en dergelijke. 

 
artikel 14 - uitvoering van opdracht  

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen 

en eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door 

Bewegin B.V. Er is sprake van een 

inspanningsverplichting van Bewegin B.V. jegens de 

opdrachtgever. De door Bewegin B.V. bij het object 

van detachering, interimopdracht, begeleiding en/of 

advisering aangegeven hoeveelheid tijd die voor de 

uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht 

benodigd is, heeft indien aangegeven, een indicatief 

karakter  voor zover de duur van de opdracht nog 

door factoren die buiten de invloedssfeer van 

Bewegin B.V. liggen beïnvloed kan worden. 

 
artikel 15 - gewijzigde omstandigheden  

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de 

opdrachtspecificaties, zal Bewegin B.V. de 

opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen 

en in goed overleg naar een oplossing zoeken. 

Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden 

de opdracht niet meer naar behoren kan worden 

uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal 

Bewegin B.V. dit terstond aan de opdrachtgever 

mededelen met vermelding van de noodzakelijk 

geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze 

overschrijding zullen leiden. 

 
artikel 16- tussentijdse beëindiging  

16.1 - Indien omstandigheden ertoe leiden dat één 

van beide partijen tot de conclusie komt, dat de 

werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect 

hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen 

andere oplossing mogelijk is, kan opdracht 

tussentijds beëindigd worden. 

16.2 - Tevens kan Bewegin B.V. de overeenkomst 

beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of 

omstandigheden die zich aan de invloed van 

Bewegin B.V. onttrekken en deze organisatie niet 

zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in 

redelijkheid niet van Bewegin B.V. kan worden 

gevergd. 

16.3 - Bij beëindiging van lopende werkzaamheden 

heeft Bewegin B.V. recht op vergoeding van tot dan 

toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

 
artikel 17 - kosten    

17.1 - Voor de werkzaamheden brengt Bewegin B.V. 

een uurtarief in rekening, waarbij alle kosten zijn 

inbegrepen met uitzondering van de BTW, tenzij 

hiervan expliciet schriftelijk andere afspraken zijn 

gemaakt. Deze worden afzonderlijk in rekening 

gebracht.  

17.2 - Jaarlijkse aanpassing van de tarieven van 

Bewegin B.V. als gevolg van stijging van kosten zal 

worden doorberekend, indien de doorlooptijd van 

een opdracht meer dan 12 maanden bedraagt. 

 
artikel 18 - betaling    

18.1 - Bewegin B.V. declareert maandelijks onder 

opgave van de gewerkte uren. Facturen van 

Bewegin B.V. dienen binnen eenentwintig dagen na 

factuurdatum te zijn betaald, bij gebreke waarvan 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. 

Indien opdrachtgever niet binnen eenentwintig 

dagen na factuurdatum schriftelijk en onder opgave 

van redenen heeft geprotesteerd bij Bewegin B.V., 

wordt opdrachtgever geacht met de factuur in te 

stemmen. In dat geval verliest opdrachtgever het 

recht te protesteren tegen declaraties van Bewegin 

B.V.. 

18.2 - Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn 

betalingsverplichting, is hij de wettelijke rente aan 

Bewegin B.V. verschuldigd. 

18.3 - Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn 

betalingsverplichting en Bewegin B.V. zich tot een 
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derde wendt teneinde betaling door opdrachtgever 

te bewerkstelligen, is opdrachtgever ter zake van 

buitengerechtelijke incassokosten aan Bewegin B.V. 

een bedrag verschuldigd ter grootte van 15% van het 

declaratiebedrag, inclusief BTW en vertragingsrente, 

met een minimum van € 40, onverminderd het recht 

van Bewegin B.V. ter zake volledige 

schadevergoeding te vorderen, indien de 

buitengerechtelijke incassokosten 15% van het 

declaratiebedrag, inclusief BTW en vertragingsrente, 

overtreffen. 

18.4 - Door Bewegin B.V. ontvangen bedragen 

strekken allereerst in mindering op de verschuldigde 

incassokosten, vervolgens op de verschuldigde 

rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van 

de oudste declaratie, ongeacht de door 

opdrachtgever vermelde strekking van de betaling. 

18.5 - Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan 

Bewegin B.V. verschuldigde bedragen te verrekenen 

met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van 

opdrachtgever op Bewegin B.V., zonder 

voorafgaande, schriftelijke machtiging van Bewegin 

B.V. dan wel de bevoegde rechter. 

 
artikel 19 - intellectueel eigendom  

19.1 - Aan de opdrachtgever wordt onherroepelijk 

licentie verleend om adviezen, rapporten, nota’s en 

andere documenten, die door Bewegin B.V. zijn 

ingebracht bij de uitvoering van de opdracht, in druk 

te laten verschijnen, te vermenigvuldigen en 

openbaar te maken. 

19.2 - Bewegin B.V. vrijwaart de opdrachtgever tegen 

alle vorderingen van derden betreffende de inhoud 

en de vorm van de door Bewegin B.V. 

geproduceerde  

documenten. 

19.3 - Bewegin B.V. machtigt de opdrachtgever  

onherroepelijk om ter bescherming en handhaving 

jegens derden de uit deze bepaling voortvloeiende 

rechten en bevoegdheden uit te oefenen en daartoe, 

op eigen kosten, zowel in als buiten rechte op te 

treden. 

 
artikel 20 - aansprakelijkheid   

Voor schade aan personen of goederen bij de 

opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig 

handelen door Bewegin B.V. in de uitoefening van de 

werkzaamheden in het kader van de verstrekte 

opdracht, is Bewegin B.V. exclusief aansprakelijk. 

Aansprakelijkheid van Bewegin B.V. of individuele 

personeelsleden van Bewegin B.V. voor 

gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte 

schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor schade als 

gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de 

opdracht is Bewegin B.V. aansprakelijk tot maximaal 

het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is 

overeengekomen.  

 
artikel 21 - overige bepalingen   

21.1 - Indien er sprake is van voorwaarden die 

afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden 

deze schriftelijk vastgelegd. 

21.2 - Geschillen zullen worden beslist door de 

bevoegde rechter in het gebied waar Bewegin B.V. 

gevestigd is. 

21.3 - Op overeenkomsten tussen Bewegin B.V. en 

de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing en zal alleen de daartoe bevoegde 

Nederlandse rechter over het geschil oordelen. 


