Algemene Voorwaarden
Artikel 1

Definities

Uitlener
227 Datascience B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de KvK te
Utrecht onder nummer 70155887.
Inlener
De (rechts-)persoon die gebruik maakt van de werkzaamheden die door de door
Uitlener ter beschikking gestelde werknemer worden verricht.
Opdracht
De op schrift gestelde beschrijving van de activiteiten die de uit te lenen werknemer zal
gaan verrichten.
Partij
Uitlener of Inlener, ieder apart.
Partijen
Uitlener en inlener tezamen.
Contractperiode
De overeengekomen uitleenperiode.
Data
Informatie die electronisch, magnetisch of electromagnetisch is opgeslagen op een hard
drive of ander computer opslag medium.
Computer virus
virus, worm, trojan horse, spyware, denial of service aanvallen of ieder ander computer
programma dat bedoeld is om data te verminken of te verwijderen of om computer
hardware te beschadigen.
Schade vermogensschade die niet het gevolg is van:
Schade aan personen
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen hiervan;
Schade aan zaken
beschadiging, vernietiging of verlies van zaken met inbegrip van de op geld waardeerbare
gevolgen hiervan.
Werknemer
De door Uitlener aan Inlener voor de uitvoering van de Opdracht ter beschikking gestelde
werknemer(s).
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Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door en maken
deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en prijsopgaven van
Uitlener. De voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten
en overeenkomsten tenzij partijen anders overeenkomen.

2.2

Indien en voor zover van deze voorwaarden wordt afgeweken of anderszins een
aanvulling is afgesproken dienen de afwijkingen c.q. aanvullingen schriftelijk te
worden vastgelegd. De artikelen uit deze voorwaarden waarvan niet op die wijze
afwijking is overeengekomen, blijven onverkort van toepassing.

2.3

Tussen partijen gelden geen andere (al dan niet algemene) voorwaarden of
regelingen dan de overeenkomst inzake detachering en de daarbij
gevoegde bijlage (opdrachtbeschrijving) alsmede de onderhavige
algemene voorwaarden.

Artikel 3
3.1

Totstandkoming overeenkomst

Overeenkomsten tussen partijen komen schriftelijk tot stand vóór de aanvang van
de uitvoering van de opdracht doch uiterlijk binnen 20 dagen na fysieke aanvang
van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van partijen van de
overeenkomsten (met bijlagen), vermeldende tenminste: een omschrijving van de
Opdracht, de Contractperiode en de tarieven.

Artikel 4

Uitvoering en procesbewaking

4.1

Uitlener en Werknemer zullen de opdracht uitvoeren naar beste inzicht en
vermogen, rekening houdend met de stand van de techniek, en naar de eisen
van goed vakmanschap.

4.2

Inlener dient ten behoeve van een goede uitvoering van de werkzaamheden
door (de door) Uitlener (in te zetten werknemer) kosteloos te voorzien in de
benodigde faciliteiten, waaronder hardware en software.

4.3

Inlener staat er voor in dat wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot wet- en regelgeving op het gebied
van privacy.

4.4

Inlener zal Uitlener en Werknemer alle voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bevoegdheden verlenen. Tevens draagt Inlener er zorg voor dat
alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan
Uitlener en Werknemer worden verstrekt.
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4.5

Inlener draagt er zorg voor dat zij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de
te verrichten werkzaamheden door Uitlener en Werknemer. Inlener garandeert
dat door haar beschikbaar gestelde hard- en/of software van goede kwaliteit zal
zijn en geschikt zal zijn voor het doel waarvoor zij is bestemd.

4.6

De tijdsbesteding zal in gezamenlijk overleg tussen Inlener en Uitlener worden
bepaald, wordt vastgelegd in de Opdracht en zo nodig bijgesteld indien de
Opdracht dat noodzakelijk maakt.

4.7

Bij verhindering van Werknemer tot het verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden door ziekte of ongeval, is Uitlener gehouden dit onverwijld aan
Inlener te (doen) melden onder opgave van reden en verwachte duur van de
verhindering. Uitlener en Inlener zullen zich inspannen om een ongestoorde
voortgang van de werkzaamheden bij Inlener te waarborgen en indien nodig zal
Uitlener zorgdragen voor een vervanger.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

5.1

Uitlener is jegens Inlener slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering
van de Opdracht in het geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Uitlener
dan wel Werknemer.

5.2

Uitlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de Opdracht,
modellen of materialen die door Inlener zijn verstrekt. Tevens is Uitlener niet
aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door Inlener verstrekte onjuiste
of onvolledige gegevens.

5.3

De aansprakelijkheid van Uitlener voortvloeiende uit artikel 6.1 van deze bepaling zal
beperkt blijven tot vergoeding van schade tot het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag
door de verzekeraar waarvoor Uitlener verzekerd is, vermeerderd met het eigen
risicobedrag per gebeurtenis per jaar. Vergoeding van hogere schade, dan wel van
indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

5.4

Uitlener is niet aansprakelijk voor sancties van openbare lichamen, het Openbaar
Ministerie of toezichthouders, waaronder in ieder geval begrepen disciplinairetuchtrechtelijke of strafrechtelijke sancties en (bestuurlijke) boetes van
toezichthouders.

5.5

Inlener is gehouden zorg te dragen voor een afdoende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke dekking geeft voor de risico’s en
aansprakelijkheid aan de zijde van Werknemer, die inherent zijn/is aan het uitvoeren
van de opdracht, zulks voor tenminste de duur van de opdracht vermeerderd
met een uitlooptijd van een jaar. Om dit laatste te controleren ontvangt Uitlener
bij de aanvang van de Contractperiode van Inlener een kopie van de polis van
de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
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Artikel 6

Honorarium, betaling en kosten

6.1

De door Inlener aan Uitlener verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de
(overeenkomst van) Opdracht. Uitlener draagt er zorg voor dat van de opdracht
per maand een tijdsverantwoording bijgehouden wordt, welke als basis dient
voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.

6.2

Over de overeengekomen bedragen is omzetbelasting verschuldigd.

6.3

Uitlener declareert maandelijks voor de in die maand verrichte werkzaamheden.
Betaling van het factuurbedrag dient –zonder recht op korting of
verrekening en tenzij anders overeengekomen - te geschieden binnen dertig
dagen na factuurdatum.

6.4

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Uitlener gerechtigd vertragingsrente
ter grootte van 1% per maand in rekening te brengen. Blijft Inlener na
aanmaning in gebreke met betaling, dan is Uitlener gerechtigd alle kosten van
inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en buitengerechtelijke
kosten door te berekenen aan Inlener.

6.5

Uitlener is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel
aanvullende zekerheid van Inlener te verlangen.

6.6

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Inlener zullen
de vorderingen van Uitlener op Inlener onmiddellijk opeisbaar zijn zonder dat
Inlener een recht op verrekening of opschorting toekomt

6.7

Door Inlener gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan.

Artikel 7 Verbod van financiële transacties en het aannemen van cadeaus
7.1

Het is Uitlener en Werknemer zowel gedurende als na het einde van de opdracht
verboden te handelen in aandelen van Inlener, wanneer bij deze transacties
gebruik wordt gemaakt van door of tijdens de uitvoering van de opdracht
verkregen kennis die niet aan derden bekend is of bekend hoort te zijn.

7.2

Werknemer zal geen vergoeding, beloning of andere verstrekkingen al dan niet
in natura bedingen bij of ontvangen van Inlener.
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Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1

Alle tijdens de uitvoering van de Opdracht door Werknemer ontwikkelde en
verkregen intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot,
databankrechten en auteursrechten ten aanzien van de Data, komen uitsluitend toe aan Inlener.
Werknemer en Uitlener zullen desgevraagd meewerken aan overdracht van deze
rechten aan Inlener.

8.2

Uitlener en Werknemer verkrijgen uitsluitend een recht op het gebruik van de Data
voor zover die bij de overeenkomst tussen Partijen dan wel de Opdracht
uitdrukkelijk aan hen wordt toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van
Uitlener en Werknemer tot gebruik van de Data is uitgesloten. De Opdracht strekt
op geen enkele wijze tot overdracht van eigendom van rechten van intellectuele
eigendom van Inlener aan Uitlener of Werknemer.

8.3

Het is Uitlener en Werknemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het
vertrouwelijke karakter, dan wel betreffende het door intellectuele
eigendomsrechten beschermde karakter, waaronder begrepen copyright notices of
wachtwoorden, ten aanzien van onder meer de Data, programmatuur,
(data)bestanden en/of documentatie te verwijderen of te wijzigen, behoudens met
de expliciete en schriftelijke toestemming van de Inlener van wie de betreffende
Data afkomstig is.

8.4

Uitlener en Werknemer zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering of
beschadiging van de Data of andere door Inlener ter beschikking gestelde
gegevens, waaronder begrepen beschadiging door een Computervirus.

Artikel 9 Toepasselijk recht/ Geschillen
9.1
9.2

Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het
bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.
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