Algemene voorwaarden all4people B.V.
A R TIK EL 1
1.1

D efin ities

overgaat of deze niet bestaat, is de aansprakelijkheid van all4people beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering
van de O pdracht in rekening gebrachte honorarium tot het m om ent van de claim ,

All4People: de besloten vennootschap m et beperkte aansprakelijkheid all4people B.V., statutair gevestig d en
kantoorhoudende te (5141 M T) W aalw ijk aan de C artografenw eg 14-C , em ail: contact@ all4people.nl.
voorw aarden.

6.3

O pdrachtgever bij voltooiing van de O pdracht aan all4people

m oet voldoen.

In

op

O pdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die m et all4people een overeenkom st (van opdracht)

sluit.

€ 10.000,- per gebeurtenis, w aarbij een reeks sam enhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij

1.4

O pdracht: de door O pdrachtgever aan all4people verstrekte opdracht en/of de m et O pdrachtgever gesloten

partijen - gezien de om vang van de opdracht of de risico’s die m et de opdracht gepaard gaan - bij het aangaan van

Partij(en): O pdrachtgever en all4people gezam enlijk.

1.6

W erk: alle activiteiten, w erkzaam heden, diensten en adviezen die all4people B.V. verricht in het kader van de

6.4

O pdracht.

hoe ook genaam d, w aarbij all4people zich verbindt of zal

O pdrachten w orden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door all4people m et inachtnem ing van deze algem ene

reglem ent.

6.6

6.7

6.8

O p de O pdracht is uitsluitend N ederlands recht van

2.6

Indien er een geschil ontstaat verband houdende m et (de uitvoering van) een O pdracht, is slechts de bevoegde

toepassing.

7.1

O p d rach t en W erk

D e O pdracht en het W erk dat daaruit voortvloeit, betreft telkens een inspanningsverplichting en nim m er een

D e vrijw aringen opgenom en in deze bepalingen zien ook op het personeel van

Tenzij anders overeengekom en is het O pdrachtgever bij een O pdracht die m ede strekt tot w erving en selectie

7.4

7.5

Indien all4people in het kader van de O pdracht eigen personeel, personeel van derden detacheert of anderszins
te w erk stelt, bij voorbeeld als hulppersoon, bij O pdrachtgever, is het O pdrachtgever gedurende de looptijd van de

Indien O pdrachtgever de O pdracht w enst te w ijzigen, zal O pdrachtgever dat schriftelijke en gem otiveerd aan

overeenkom st en 12 m aanden daarna verboden om

all4people doorgeven, w aarna all4people een nieuw voorstel aan O pdrachtgever zal doen. Indien dit voorstel niet

dan niet tijdelijk, direct of indirect, dan w el in de

w ordt aanvaard, w ordt uitvoering gegeven aan de lopende O pdracht, m et dien verstande dat ook daarop

schriftelijke toestem m ing is verkregen van all4people. Bij overtreding van dit verbod w ordt een onm iddellijke boete

onderstaande tussentijdse opzeggingsm ogelijkheden van toepassing

verschuldigd van € 5.000,- alsm ede een boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverm inderd het

zijn.

en/of schade van

7.6

opdracht, behoudens voorafgaande

Indien via all4people derden w orden ingezet voor het uitvoeren van of ondersteunen bij vergelijkbare w erkzaam heden

aannem en of benaderen om bij O pdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect

direct of indirect ten behoeve van O pdrachtgever, al dan niet in loondienst, w erkzaam heden te verrichten gedurende

Indien de O pdracht in het geval als om schreven in artikel 3.7 of 3.8 eindigt voordat de opdracht is voltooid, is

in dienst te treden, dan w el

de looptijd van de overeenkom st of enige verlenging daarvan en gedurende de tw aalf m aanden
7.7

daarna.

Indien all4people op locatie van O pdrachtgever w erkzaam heden verricht of door derden, w aaronder begrepen

van uren en kosten voor het W erk tot aan de datum w aartegen de O pdracht correct is opgezegd. Bij

dit overzicht

gedetacheerden, draagt O pdrachtgever zorg voor een geschikte w erkplek, die voldoet aan de w ettelijk gestelde

ontvangt O pdrachtgever ook de bijbehorende factuur. Indien O pdrachtgever en all4people een

uurloon zijn

norm en en aan andere toepasselijke regelgeving m et betrekking tot arbeidsom standigheden. O pdrachtgever draagt

overeengekom en, dan geldt dat uurloon. Indien

om trent het

zorg voor de kantoorruim te en overige faciliteiten die naar het oordeel van all4people noodzakelijk of

partijen

andere

afspraken

hebben

gem aakt

nuttig zijn

om de O pdracht uit te voeren. M et betrekking tot beschikbaar gestelde (com puter)faciliteiten is O pdrachtgever

5.1.

verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder m eer door m iddel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole

B ijzon d ere verp lich tin g en op d rach tg ever

O pdrachtgever is gehouden om voorafgaande en gedurende de O pdracht tijdig alle inlichtingen en bescheiden

aan

procedures.

all4people te verstrekken, die all4people redelijkerw ijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de O pdracht.

A R TIK EL 8

O p eerste verzoek van all4people zal O pdrachtgever alle door all4people opgevraagde inlichtingen en bescheiden

8.1

H et

I.E.
uitvoeren

van

de

O pdracht

door

all4people

om vat

nim m er

enige

overdracht

van

intellectuele

verstrekken, evenzo conform het gew enste tijdstip, de gew enste w ijze en vorm .

eigendom srechten die bij all4people berusten. Alle intellectuele eigendom srechten die ontstaan tijdens of voortvloeien

O pdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouw baarheid van de door haar verstrekte inlichtingen en

uit de uitvoering van de opdracht behoren uitsluitend toe aan all4people. Indien en voor zover het intellectueel

bescheiden; ook indien deze van derden afkom stig

eigendom toch m ocht berusten bij O pdrachtgever, zal deze volledige m edew erking verlenen aan de overdracht

zijn.

daarvan aan

All4people is niet gehouden onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door O pdrachtgever
bescheiden.

all4people.

A R TIK EL 9

D oen zich feiten of om standigheden voor w aarvan O pdrachtgever w eet of redelijkerw ijs kan w eten dat zij voor

van die feiten en om standigheden onverw ijld en volledig in

zijn,

dan

stelt

O pdrachtgever

de

9.1

all4people

O n tb in d in g

D e O pdracht kan onm iddellijk geheel of gedeeltelijk w orden ontbonden, dan w el w orden opgezegd, door all4people
in de navolgende

kennis.

Indien O pdrachtgever m eent dat het W erk gebrekkig is, dient O pdrachtgever dat binnen 15 dagen na bekendheid

gevallen:

-

indien O pdrachtgever toerekenbaar tekort

-

indien O pdrachtgever w ordt geconfronteerd m et een faillissem entsverzoek, dan w el

m et dat gebrek schriftelijk en gem otiveerd aan all4people kenbaar te m aken en all4people een redelijke term ijn te

schiet;

surseance van betaling aanvraagt;

geven om het gebrek te onderzoeken en indien aan de orde, te verhelpen. D eze klachtplicht en -term ijn dient

-

indien O pdrachtgever failliet w ordt verklaard;

in acht te w orden genom en, op straffe van verval van recht.

-

indien O pdrachtgever haar activiteiten

H et is O pdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestem m ing haar rechten en plichten

-

indien O pdrachtgever of haar activiteiten overgaan in een andere ondernem ing, bijvoorbeeld

uit hoofde van de O pdracht over te dragen aan een
A R TIK EL 5

-

Tenzij anders is overeengekom en, is de O pdrachtgever aan all4people een honorarium verschuldigd

9.2
door

V erp lich tin g en b ij ein d ig en overeen kom st

Indien de overeenkom st om w elke reden(en) dan ook eindigt of w ordt beëindigd, is O pdrachtgever indien bij

All4people zal m aandelijks factureren m et een factuurterm ijn van 14

5.4

All4people kan van O pdrachtgever een voorschot verlangen voorafgaande aan de aanvang van het W erk, w elk

dagen.

binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien opdrachtgever deze
verplichting niet nakom t, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.

voldoen.

O pdrachtgever heeft geen recht op opschorting en/of verrekening van haar betalingsverplichtingen of andere

10.2

Indien O pdrachtgever om w elke reden ook, na daartoe strekkende aanm aning, alsnog in gebreke blijft m et de onder

contractuele verplichtingen.

10.1 genoem de verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en

Indien O pdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakom t, verkeert zij autom atisch en zonder

kosten van vervanging, op opdrachtgever te

nadere ingebrekestelling in

de

uitvoering van de overeenkom st door all4people aan deze zaken ter beschikking zijn gesteld gehouden het geleverde

5.3

voorschot O pdrachtgever alsdan dient te

opgeheven.

In voorkom end geval geldt de betalingsverplichting voor O pdrachtgever, zoals geregeld in artikel 3.9 en 5.1.

A R TIK EL 1 0
10.1

berekend.

activa;

indien op het verm ogen van O pdrachtgever beslag w ordt gelegd en dit beslag niet binnen 30
dagen na beslaglegging w ordt

van

W erk.

Alle voor de O pdracht door all4people gedragen kosten, w aaronder kosten van derden en reiskosten, w orden
all4people één op één aan O pdrachtgever door

staakt;

door een aandelenoverdracht of overgang van

derde.

V erg oed in g en en b etalin g

€ 95,00 per uur, exclusief BTW , besteed aan het

A R TIK EL 1 1

verzuim .

Vanaf het verstrijken van de factuurterm ijn is w ettelijke handelsrente verschuldigd over het desbetreffende

kosten, w aaronder de

verhalen.

G eh eim h ou d in g

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheim houding van alle vertrouw elijke inform atie die zij in het kader van hun overeenkom st

factuurbedrag.

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Inform atie geldt als vertrouw elijk als dit door

Indien O pdrachtgever niet binnen de factuurterm ijn betaald, is O pdrachtgever onm iddellijk gehouden tot vergoeding

is m eegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de inform atie. All4people is bevoegd vertrouw elijke inform atie te

en buitengerechtelijke (incasso)kosten. H iervoor hoeft O pdrachtgever niet separaat w orden aangem aand. D eze

A R TIK EL 1 2

kosten belopen ten m inste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom , m et een m inim um van €200,-.

12.1

een later

12.2

A an sp rakelijkh eid en vrijw arin g en

All4people is niet aansprakelijk voor enige schade van O pdrachtgever of derden die ontstaat doordat O pdrachtgever
niet heeft voldaan aan haar verplichtingen zoals opgenom en in

12.3

G edurende een overm acht situatie zijn Partijen bevoegd hun contractuele verplichtingen op te schorten.

12.4

Indien de situatie als om schreven in artikel 12.2 redelijkerw ijs te lang duurt, zijn Partijen bevoegd om de
overeenkom st te beëindigen conform artikel 9.1, w aarbij het honorarium m oet w orden voldaan als opgenom en

artikel 4.

All4people is jegens O pdrachtgever niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, behoudens in geval van
aantoonbare opzet of grove opzet van all4people. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, indien aanw ezig, van all4people w ordt
uitgekeerd. Indien, om w elke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot

Ziekte van personeel van O pdrachtgever of kandidaten ten behoeve van O pdrachtgever brengt geen overm acht
m et zich m ee.

tijdstip de opdracht alsnog uit te voeren, kom en die extra kosten voor rekening van O pdrachtgever.
A R TIK EL 6

O verm ach t

O nder overm acht w ordt verstaan een om standigheid of om standigheden die de nakom ing van de verbintenis voor
een der Partijen verhinderd zonder dat de oorzaak daarvan aan die Partij is toe te rekenen.

All4people is bevoegd het W erk op te schorten, zolang O pdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakom t.
Indien all4people als gevolg van deze opschorting extra honorarium en/of kosten m oet m aken om op

de andere partij

delen m et derde(n) indien zij daartoe op basis van de w et en/of regelgeving w ordt verzocht over te gaan.

van alle door all4people en door haar ingeschakelde incasso gem achtigde gem aakte (daadw erkelijke) gerechtelijke

6.2

of

10 w erkdagen.

uitvoering door all4people van de opdracht van belang zijn of kunnen

6.1

loondienst

bij de O pdrachtgever, zal de O pdrachtgever geen -bij de uitvoering van de w erkzaam heden betrokken derde partijen-

vergoeden.

verstrekte inlichtingen en

5.9

van

O pdrachtgever kan de O pdracht tussentijds schriftelijk opzeggen m et inachtnem ing van een opzegterm ijn van

A R TIK EL 4

5.8

deze persoon of personen rechtstreeks in dienst te nem en, al
vorm

recht van all4people om daarnaast de daadw erkelijke schade op O pdrachtgever te verhalen.

All4people is bevoegd de O pdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen m et in achtnem ing van een opzegterm ijn,

honorarium , geldt het uurloon als om schreven in artikel

5.7

als

kan m aken.

O pdrachtgever het honorarium en de kosten verschuldigd overeenkom stig het door all4people op te geven overzicht

5.6

O utplacem ent.

Indien de O pdracht of deel van de O pdracht w ordt voltooid door niet toegestaan handelen door O pdrachtgever

bedoeld in artikelen 7.1 tot en m et 7.3, is O pdrachtgever gehouden de contractuele vergoeding daarvoor te voldoen.

H et staat all4people vrij om bij de uitvoering van de O pdracht derde partijen in te schakelen, m its deze derde partijen

O pdrachtgever te

5.5

all4people.

Indien de opdracht m ede strekt tot O utplacem ent, is het O pdrachtgever niet toegestaan zelf rechtstreeks en zonder
tussenkom st van all4people te voorzien in de

D e O pdracht w ordt niet verleend m et het oog op een persoon als feitelijk opdrachtnem er als bedoeld in artikel 7:404

vastgesteld op 10 w erkdagen, zonder dat deze gehouden is de daaruit voortvloeiende kosten

5.2

niet

Indien ondanks een O pdracht die m ede w erving en selectie behelst rechtstreeks door O pdrachtgever een kandidaat

vergoeding te voldoen aan

voor de uitvoering van de O pdracht noodzakelijk zijn en O pdrachtgever daar redelijkerw ijs geen bezw aar tegen

5.1

all4people.

A rb eid sb em id d elin g en – p laatsin g ,

toegestaan om zelfstandig contact op te nem en m et potentiële kandidaten al dan niet aangedragen door all4people.
7.2

7.3

BW .

4.7

verbod

w ordt gew orven, al dan niet door all4people aangedragen, dient O pdrachtgever de daarvoor overeengekom en

All4people zal de O pdracht als goed opdrachtnem er in de zin van artikel 7:401 BW uitvoeren.

4.6

O pdrachtgever vrijw aart all4people voor claim s van derden die het gevolg zijn van een overtreding van het

A R TIK EL 7

3.3

4.5

gehouden.

O pdrachtgever vrijw aart all4people tegen alle aanspraken van derden, inclusief alle door all4people in verband

6.9

aangew ezen.

Alle in de O pdracht genoem de term ijnen en andere term ijnen zijn telkens streefdata.

4.4

schade.

als opgenom en in artikel 7.5.

adviezen de O pdracht is aangegaan.

4.3

voor

Als O pdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde m aterialen en/of de uitvoering van bepaalde

rechter is

3.2

4.2

dan

All4people is slechts aansprakelijk voor tekortkom ingen van derden die door all4people voor de opdracht zijn

rechter te Arnhem bevoegd kennis te nem en van dat geschil, tenzij op basis van dw ingend recht een andere bevoegde

resultaatsverplichting. O ok niet indien op basis van concrete cijfers, targets, doelstellingen, toezeggingen en/of

4.1

bedragen

van O pdrachtgever.

zoveel m ogelijk overeenkom stig de nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.

3.9

artikel m eer

daarm ee te m aken kosten, w elke direct of indirect voortvloeien uit, of verband houdende m et het W erk, ten behoeve

van de Algem ene Voorw aarden volledig van kracht blijven. All4people en O pdrachtgever zijn gehouden alsdan

3.8

dit

m axim um .

All4people kan hiervoor niet aansprakelijk w orden

Indien enige bepaling van de Algem ene Voorw aarden nietig is of vernietigd w ordt, zullen de overige bepalingen

2.5

3.7

van

onderdelen van het W erk, is zij aansprakelijk w anneer dit niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct geschiedt.

voorw aarden. All4people w ijst (toepassing van) andere algem ene voorw aarden expliciet van de hand.

3.6

grond

All4people is nim m er aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade bij O pdrachtgever

de derde te w enden in het kader van verhaal van

verbinden.

O nderdeel van deze Algem ene Voorw aarden is het all4people privacy

A R TIK EL 3

schade

zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde kan w orden verhaald. O pdrachtgever verplicht zich eerst tot

D e Algem ene Voorw aarden zijn van toepassing op alle offertes, O pdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkom sten,

2.3

3.5

de

ingeschakeld, tenzij O pdrachtgever m et deze derden rechtstreeks heeft gecontracteerd en slechts indien en

A lg em een

2.2

3.4

van

of derden.
6.5

A R TIK EL 2

3.1

vergoeding

de overeenkom st schriftelijk zijn afgew eken van dit

1.5

2.4

totale

vergoeding die

1.3

2.1

geval zal de

de

Algem ene Voorw aarden: deze set algem ene

overeenkom st.

geen

althans

1.2

uitkering

artikel 5.1.

in

