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Algemene bepalingen 

Artikel 1 Definities  

 

Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze algemene 

voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, 

waaraan de navolgende betekenis is toegekend:  

 

Algemene Voorwaarden:  

Deze Algemene inkoopvoorwaarden voor inhuur van personeel en werving en selectie 

Waternet;   

 

IE-rechten:  

Alle (intellectuele eigendoms)rechten, auteursrechten daaronder begrepen en daaraan 

verbonden of gerelateerde rechten, zoals persoonlijkheidsrechten, welke voortvloeien uit de 

nakoming van de verplichtingen van de Leverancier op grond van de Overeenkomst;  

 

Informatiedragers:  

Papieren documenten en/of dragers van digitale informatie en/of andere gegevensdragers, 

waarop de prestaties / resultaten van de Leverancier zijn weergegeven en die op grond van 

de Overeenkomst aan Waternet ter beschikking (moeten) worden gesteld;  

 

Inhuur van personeel: 

Het door de Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Waternet ter 

beschikking stellen van personen, op basis van detachering of uitzendwerk, die tijdelijk bij 

Waternet werkzaam zijn op al dan niet vaste dagen en voor de overeengekomen 

werkzaamheden. 

 

Leverancier:  

De wederpartij van Waternet bij de Overeenkomst, waarbij laatstgenoemde uitsluitend 

handelt namens de gemeente Amsterdam en/of het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht;  

 

Overeenkomst:  

Elke overeenkomst tussen Waternet, uitsluitend handelend namens de gemeente 

Amsterdam en/of het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de Leverancier 

betreffende detachering of uitzenden van Personeel dan wel werving en selectieopdrachten, 

inclusief eventuele overeenkomsten die daaruit voortvloeien, waar deze Algemene 

Voorwaarden onderdeel van uitmaken;  
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Personeel: 

Een natuurlijke persoon of natuurlijke personen in dienst bij de Leverancier op grond van een 

arbeidsovereenkomst dan wel een uitzendovereenkomst.  

 

Schriftelijk: 

Per brief en, voorzover dit uitdrukkelijk is bepaald of uit de context blijkt, per e-mail, fax, 

Electronic Data Interchange ("EDI") of via enig ander (elektronisch) medium.  

 

Waternet:  

De rechtspersoon Stichting Waternet, uitsluitend handelend namens de gemeente 

Amsterdam en/of het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 

 

Werving en Selectieopdracht: 

Het door de Leverancier ten behoeve van Waternet werven en selecteren van één of 

meerdere kandidaten, bestaande uit (i) het werven en selecteren van kandidaten, het voeren 

van selectiegesprekken, en het aansluitend schriftelijk aanbieden van deze kandidaten aan 

Waternet, met het doel dat tussen deze kandidaten en Waternet een rechtstreekse 

arbeidsverhouding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) tot stand komt.  

Artikel 2 Toepasselijkheid  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk door Waternet gedaan 

verzoek aan de Leverancier tot het uitbrengen van een aanbod, op de door de 

Leverancier uit te brengen aanbiedingen, op alle opdrachten van Waternet aan de 

Leverancier en op alle met de Leverancier te sluiten en gesloten Overeenkomsten, 

alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.  

 

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien deze 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.  

 

3. De toepasselijkheid van eventuele door de Leverancier gehanteerde algemene 

voorwaarden is reeds door Waternet uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het 

enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet de Leverancier afstand van 

eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle 

Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing 

zijn. 

 

4. In het geval de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige 

bepalingen bevatten, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. 
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5. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven eventuele 

vertalingen daarvan. 

Artikel 3 Algemene verplichtingen van de Leverancier  

1. De Leverancier zal zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst in nauwe 

samenwerking met Waternet nakomen.  

 

2. De Leverancier staat in voor de kwaliteit, deskundigheid en integriteit van hemzelf, 

van zijn ondergeschikten danwel van door hem ingeschakelde niet-ondergeschikten, 

die namens of door de Leverancier zijn belast met de uitvoering van diens 

verplichtingen op grond van deze Overeenkomst.  

 

3. De Leverancier verklaart en staat er voor in dat terzake de Overeenkomst noch (de 

onderneming van) de Leverancier zelf, noch één of meer van zijn leidinggevenden, 

vertegenwoordigers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten of met de 

Leverancier verbonden rechtspersonen en hun leidinggevenden, vertegenwoordigers, 

ondergeschikten of adviseurs, betrokken is/zijn of is/zijn geweest bij overleg of 

afspraken met andere ondernemingen omtrent:  

- prijsvorming en/of  

- de wijze van het uitbrengen van offertes en/of  

- verdeling van werkzaamheden en/of  

- het aanbieden of geven van geld of op geld te waarderen niet stoffelijke voordelen 

aan één of meer ambtenaren die direct of indirect betrokken zijn bij of enige invloed 

kunnen uitoefenen op de beslissing tot gunning van de opdracht, op een wijze die 

strijdig zou kunnen zijn met de bepalingen van de Mededingingswet en/of de 

Artikelen 81 en 82 EG-Verdrag. 

 

4. De Leverancier verklaart voorts en staat er voor in dat hij noch één of meer van zijn 

leidinggevenden, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten enig voordeel in welke 

vorm dan ook heeft toegezegd, aangeboden of verschaft c.q. zal toezeggen, 

aanbieden of verschaffen aan bestuurders, vertegenwoordigers, ondergeschikten 

en/of niet-ondergeschikten van Waternet, de gemeente Amsterdam of het 

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.  

 

5. De door Waternet ter zake van enig feit aan de Leverancier verleende goedkeuring of 

toestemming, ontslaat de Leverancier niet van zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst. 
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6. Indien gewenst, dient de Leverancier Waternet in de gelegenheid te stellen tijdens de 

duur van de Overeenkomst audits uit te voeren naar zijn bedrijfsvoering. De kosten 

van deze audits komen voor rekening van Waternet. 

Artikel 4 Betaling en (geschillen over) facturering  

1. De Leverancier zal Waternet tegen de overeengekomen prijs factureren. Betaling van 

de factuur zal plaatshebben binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door 

Waternet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Leverancier 

dient elke factuur digitaal te versturen onder vermelding van datum en nummer van 

de Overeenkomst, bedrag van eventuele verschuldigde omzetbelasting, 

inkoopnummer (VPL) en andere door Waternet verlangde gegevens. 

 

2. Voor offertes, al dan niet tot een Overeenkomst leidend, kunnen geen kosten bij 

Waternet in rekening worden gebracht. 

 

3. De Leverancier is aansprakelijk voor afdracht van omzetbelasting krachtens de 

vigerende belastingwetgeving. De Leverancier vrijwaart Waternet voor alle 

vorderingen, naheffingen en eventuele boetes en rente die het gevolg zijn van niet, 

niet tijdige of niet gehele voldoening door de Leverancier van deze verplichtingen. 

 

4. Waternet is bevoegd om betaling van een factuur op te schorten, indien zij van 

mening is de prestaties van de Leverancier niet aan de Overeenkomst beantwoorden 

of indien de Leverancier anderszins in de nakoming van zijn verplichtingen 

tekortschiet.  

 

5. Waternet is bevoegd de verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen 

die de Leverancier aan Waternet is verschuldigd.  

 

6. Betaling door Waternet houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht of 

vordering in.  

 

7. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, zal de 

Leverancier gespecificeerd en in een door Waternet eventueel nader aan te geven 

vorm factureren. In de factuur wordt - voor zover aan de orde - opgave gedaan van 

het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren van 

ingeschakeld Personeel, wordt een korte omschrijving van de verrichte 

werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en 

verblijfkosten van het ingeschakelde Personeel, voor zover deze niet zijn inbegrepen 

in de dag- of uurtarieven.  

 



 

7 

 

8. Indien Waternet de juistheid van een factuur, dan wel een onderdeel daarvan betwist, 

treden partijen in overleg teneinde de ontstane situatie op te lossen. Waternet is te 

allen tijde gerechtigd de door Leverancier verzonden facturen door een door 

Waternet aan te wijzen accountant, als bedoeld in Artikel 2:393, eerste lid van het 

Burgerlijk Wetboek (BW), op juistheid te laten controleren. De Leverancier zal de 

betrokken accountant inzage in zijn boeken en bescheiden verlenen en deze alle 

gegevens en informatie verstrekken die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en 

strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De 

accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De 

kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Waternet, tenzij uit 

het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel 

onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de Leverancier 

komen.  

 

9. Waternet is gerechtigd de betaling van een factuur (of een gedeelte daarvan), 

waarover tussen partijen geen overeenstemming bestaat, op te schorten gedurende 

de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Waternet 

uitsluitend gebruik maken, indien bij haar redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid 

van de desbetreffende factuur.Overschrijding van een betalingstermijn door Waternet 

of niet-betaling door Waternet van een factuur, omdat Waternet de juistheid van de 

factuur betwist of omdat Waternet van mening is dat de Leverancier tekort is 

geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, geeft de 

Leverancier niet het recht zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten 

dan wel de Overeenkomst te ontbinden.  

 

10. Van meerwerk of minderwerk kan alleen sprake zijn indien dat schriftelijk is 

overeengekomen. 

 

11. De Leverancier is niet gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst prijzen 

te indexeren of te verhogen. 

Artikel 5 Duur en opzegging van de overeenkomst 

1. De Overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen periode en eindigt 

mitsdien van rechtswege na verloop van deze periode. 

 

2. Waternet heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits een 

opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht genomen wordt. Tussentijdse 

beëindiging van de Overeenkomst door de Leverancier is niet mogelijk, tenzij 

Waternet daarmee schriftelijk instemt. 



 

8 

 

Artikel 6 Tekortkoming en Ontbinding  

1. Onverminderd het bepaalde in de wet over tekortkoming en ontbinding, kan Waternet 

zonder tot enige aanmaning of ingebrekestelling gehouden te zijn, met onmiddellijke 

ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven 

ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de Leverancier te zijn 

gehouden ingeval: 

 

- (voorlopige) surséance van betaling ten aanzien van de Leverancier wordt verleend;  

- een regeling met de schuldeisers van de Leverancier wordt getroffen;  

- het faillissement van de Leverancier wordt aangevraagd;  

- de Leverancier failliet wordt verklaard;  

- een besluit tot ontbinding van de Leverancier is genomen;  

- de Leverancier zijn onderneming staakt; 

- derden, niet zijnde groeps- of dochtermaatschappijen (als bedoeld in respectievelijk 

artikel 2:24b BW en artikel 2:24a BW), direct of indirect, zeggenschap verkrijgen over 

de activiteiten van de Leverancier, waarbij voor het begrip zeggenschap voor de 

toepassing van deze bepaling de betekenis wordt toegekend in de definitie van 

"fusie" in de SER Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op 

deze verkrijging van toepassing zijn), direct of indirect, zeggenschap verkrijgen over 

de activiteiten van de Leverancier, waarbij voor het begrip zeggenschap voor de 

toepassing van deze bepaling de betekenis wordt toegekend in de definitie van 

"fusie" in de SER Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of deze gedragsregels op 

deze verkrijging van toepassing zijn;  

- op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Leverancier beslag wordt gelegd;  

- door de Leverancier of één of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers,  

ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten enig voordeel in welke vorm dan ook is 

toegezegd, aangeboden of verschaft aan bestuurders, vertegenwoordigers, 

ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten van Waternet;  

- de Leverancier en/of één of meer van zijn leidinggevenden, vertegenwoordigers,    

ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten het bepaalde in Artikel 4 lid 3 of 4 lid 5 

niet is    nagekomen; 

of 

- een rechterlijke uitspraak Waternet verbiedt uitvoering te geven aan de 

Overeenkomst.  

 

2. Indien er naar het oordeel van Waternet gegronde reden bestaat om te vrezen dat de 

Leverancier zijn verplichtingen jegens Waternet uit hoofde van de Overeenkomst niet, 

niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Leverancier verplicht om, op eerste 
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verzoek van Waternet, terstond genoegzame en in de door Waternet gewenste vorm, 

zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.  

 

3. Alle kosten van Waternet als gevolg van niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming 

door de Leverancier komen ten laste van de Leverancier.  

 

4. Indien en voor zover de verplichting(en) van de Leverancier uit hoofde van de 

Overeenkomst bestaat(n) uit het leveren van Informatiedragers, zal de Leverancier 

direct na beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook) alle tot dan toe 

in het kader van de Overeenkomst tot stand gekomen (concept) Informatiedragers 

aan Waternet in eigendom overdragen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. De leverancier is aansprakelijk voor de schade die Waternet, diens ondergeschikten 

of 

hulppersonen daaronder begrepen, heeft geleden dan wel mocht lijden door of in 

verband met het toerekenbaar tekortschieten van de andere partij in de nakoming van 

diens verplichtingen onder de Overeenkomst.  

 

2. De Leverancier vrijwaart Waternet tegen eventuele aanspraken van derden op 

vergoeding van schade als gevolg van het tekortschieten als bedoeld in lid 1. 

 

3. Indien de Leverancier voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van 

eigendommen van Waternet, is Leverancier aansprakelijk voor de schade die aan 

deze zaken wordt toegebracht. 

 

4. De aansprakelijkheid van partijen jegens elkaar is, per gebeurtenis, beperkt tot een 

bedrag van € 150.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of 

gelijk aan € 50.000,- ; € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is 

dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-; € 500.000,- voor 

opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of 

gelijk aan € 150.000,-; € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer 

is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-; en € 3.000.000,-  voor 

opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan  

€ 500.000,-. Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen: a. Ingeval 

van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en 

b. Indien sprake is van opzet of grove schuld. 
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Artikel 8 Overmacht  

1. In geval door overmacht de Leverancier de Overeenkomst tijdelijk niet kan nakomen, 

zal Waternet zich gedurende maximaal zes weken onthouden van het ontbinden van 

de overeenkomst op deze grond, onder de voorwaarde dat de Leverancier Waternet 

uiterlijk binnen één week nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft 

voorgedaan, in kennis stelt van de overmachtssituatie onder vermelding van de 

oorzaak van de overmacht. Indien de Leverancier na afloop van deze zes weken in 

verband met overmacht niet in staat is om zijn verplichtingen jegens Waternet na te 

komen, is Waternet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, zonder 

tot schadevergoeding gehouden te zijn.  

 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: Onvoldoende beschikbaarheid 

van voldoende gekwalificeerd Personeel, ziekte van Personeel, staking, 

werkliedenuitsluiting, grondstoffentekort, transportproblemen, niet-nakoming van de 

verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van de Leverancier, 

enig tekortschieten van door de Leverancier ingeschakelde derden, liquiditeits- c.q. 

solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Leverancier en/of de door hem 

ingeschakelde derden of een dreigende vertraging in de uitvoering van de 

Overeenkomst als bedoeld in Artikel 9. Voornoemde omstandigheden zijn derhalve 

voor rekening en risico van de Leverancier.  

 

3. De partij die een beroep doet op overmacht, verplicht zich om – voorzover dit 

redelijkerwijs van haar verlangd kan worden – iedere oorzaak van overmacht zo snel 

mogelijk op te heffen dan wel te doen opheffen.  

 

4. Indien de Leverancier door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert zijn 

verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, is Waternet gerechtigd de 

Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot 

enige schadevergoeding te zijn gehouden. 

Artikel 9 Dreigende vertraging  

1. Zodra er vertraging dreigt te ontstaan in de nakoming van zijn verplichtingen onder de 

Overeenkomst, zal de Leverancier Waternet direct schriftelijk daarover informeren, 

onder vermelding van de oorzaak en mogelijke gevolgen van de vertraging alsmede 

de termijn, waarop de Leverancier denkt wel aan zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst te kunnen voldoen. Tevens stelt de Leverancier redelijke maatregelen 

voor om een dergelijke vertraging te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. 

  



 

11 

 

2. Binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 9, lid 1 lid bedoelde melding, zal 

Waternet de Leverancier schriftelijk informeren of zij al dan niet instemt met de door 

de Leverancier voorgestelde maatregelen, de mogelijke gevolgen, alsmede de 

genoemde termijn voor nakoming. Instemming houdt niet in dat Waternet de oorzaak 

van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die 

Waternet op grond van de Overeenkomst toekomen, onverlet. Indien Waternet geen 

instemming verleent, is zij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot 

enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.  

 

3. In spoedeisende gevallen is Waternet bevoegd, na ontvangst van de in lid 1 bedoelde 

melding, te verlangen dat de Leverancier uitvoering van de Overeenkomst voor zijn 

rekening en risico, geheel of gedeeltelijk, aan (een) door Waternet aan te wijzen 

derde uitbesteedt. Een en ander ontslaat de Leverancier niet van zijn verplichtingen 

uit de Overeenkomst.  

Artikel 10 Onderbreking Overeenkomst  

1. Waternet is gerechtigd de Leverancier te gelasten de uitvoering van de 

Overeenkomst te onderbreken. Waternet is verplicht de Leverancier dit schriftelijk 

kenbaar te maken onder mededeling van de (verwachte) duur van de onderbreking, 

alsmede de ingangsdatum daarvan.  

 

2. De Leverancier dient alle tot aan het moment van de onderbreking in het kader van 

de Overeenkomst tot stand gekomen (concept)Informatiedragers aan Waternet in 

eigendom over te dragen.  

 

3. Indien de Overeenkomst na onderbreking wordt voortgezet, zullen - indien van 

toepassing - de extra werkzaamheden die uit het opstarten van de Overeenkomst 

voor de Leverancier voortvloeien door Waternet worden vergoed op basis van 

bestede tijd en, indien zulks is overeengekomen, eventuele gemaakte meerkosten. 

Partijen zullen overleggen of de bepalingen van de Overeenkomst aan een mogelijke 

veranderde situatie moeten worden aangepast.  

 

4. Indien een onderbreking als bedoeld in dit artikel langer dan één jaar duurt, zijn 

partijen verplicht met elkaar in overleg te treden om te heronderhandelen over de 

voorwaarden waaronder de Overeenkomst zal worden voortgezet.  

Artikel 11 Overdracht rechten en plichten / onderaanneming  

1. Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en 

plichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een 
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derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, zulks met uitzondering van het 

recht op betaling. 

 

2. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Partijen kunnen 

aan deze toestemming voorwaarden verbinden.  

 

3. De Leverancier is slechts bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Waternet, welke toestemming niet op onredelijke gronden onthouden zal worden 

en waaraan door Waternet nadere voorwaarden verbonden kunnen worden. Indien 

de Leverancier met toestemming van Waternet één of meerdere verplichtingen op 

grond van de Overeenkomst uitbesteedt aan/laat uitvoeren door een derde, blijft de 

Leverancier volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Waternet voor de 

correcte nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst. 

Artikel 12 Geheimhouding  

1. De Leverancier verbindt zich eraan dat hij gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst of op enig moment na afloop daarvan, vertrouwelijke informatie met 

betrekking tot deze Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of daarmee verband 

houdende overeenkomst, vertrouwelijke informatie met betrekking tot de 

onderneming of de activiteiten van Waternet en/of gegevens en kennis van Waternet, 

welke hem op andere wijze bekend is/zijn geworden en/of gemaakt, niet zal bekend 

maken of gebruiken voor enig doeleinde dat nadelig of mogelijk nadelig is voor 

Waternet.  

 

2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor zover:  

 

a. Het toepasselijke recht de daar bedoelde bekendmaking of het daar bedoelde 

gebruik vereist;  

b. zodanige informatie op of na de datum van de ondertekening van de 

Overeenkomst openbaar is geworden, tenzij bedoelde openbaarmaking 

onrechtmatig is en Leverancier dit weet of had kunnen weten.  

 

3. In een geval als bedoeld in lid 2, onder a dient Waternet tevoren over het tijdstip en 

de inhoud van de bekendmaking te worden geraadpleegd.  

 

4. De Leverancier zal de geheimhoudingsverplichting van dit artikel tevens opleggen 

aan al zijn ondergeschikten en door hem ingeschakelde niet-ondergeschikten, die 

van de informatie als bedoeld lid 1 kennis verkrijgen en staat ervoor in dat deze die 

verplichtingen nakomen. Waternet kan verlangen dat zij een 
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geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Bij overtreding van een op grond van dit lid 

geldende verplichting, is Waternet gerechtigd zo nodig te eisen dat het Personeel met 

onmiddellijke ingang niet langer wordt ingezet. De Leverancier is in dat geval 

verplicht het Personeel door ander, qua opleiding, ervaring en deskundigheid, 

gelijkwaardig Personeel te vervangen zonder dat dit extra kosten voor Waternet met 

zich meebrengt. 

 

5. De Leverancier maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de 

uitvoering van de Overeenkomst en gebruikt de naam van Waternet niet, tenzij met 

schriftelijke toestemming van Waternet. 

Artikel 13 Persoonsgegevens 

1. Waternet zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens verkregen in verband met de 

Overeenkomst die door de Leverancier aan haar kenbaar worden gemaakt, 

vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet 

bescherming persoonsgegevens verwerken. 

 

2. Waternet zal het Personeel en/of de geselecteerde kandidaat op de hoogte brengen 

van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonsgegevens en de wijze 

waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. 

Artikel 14 Boete  

Ingeval de Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 3, lid 3 of lid 4, 12 of 

25, lid 1 van de Algemene Voorwaarden niet nakomt, zal deze, zonder dat enige verdere 

actie of formaliteit is vereist, jegens Waternet een onmiddellijk opeisbare en verschuldigde 

boete verbeuren ten bedrage van €25.000,- (vijfentwintigduizend Euro) voor iedere dergelijke 

inbreuk, zonder dat Waternet enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het 

recht van Waternet om schadevergoeding te vorderen als daarvoor gronden zijn, behoudens 

rechterlijke matiging. 

Artikel 15 Verzekering 

De Leverancier zal een marktconforme en adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

afsluiten en verzekerd blijven ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen onder de 

Overeenkomst. De Leverancier verstrekt Waternet op diens eerste verzoek een certificaat 

waaruit blijkt dat de verzekering ook daadwerkelijk is afgesloten, alsmede de bewijzen van 

premiebetaling.  
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Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Waternet en de Leverancier is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.  

 

2. Alle geschillen tussen Waternet en de Leverancier die naar aanleiding van de 

Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten 

ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.  

 

Artikel 17 Slotbepalingen  

1. De Leverancier is op de hoogte van het feit dat Waternet als overheid c.q. namens de 

gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht optreedt 

en aanvaardt de mogelijke gevolgen van de uitoefening van de publiek(rechtelijk)e 

taken en bevoegdheden door Waternet in voornoemde hoedanigheid voor de 

uitvoering van de Overeenkomst.  

 

2. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 

bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep 

kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel 

mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden 

gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid of 

vernietigbaarheid van de gehele Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.  

 

3. Waternet is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. 

Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van 

inwerkingtreding. Waternet zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor 

inwerkingtreding ervan aan de Leverancier toezenden. Indien geen tijdstip van 

inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Leverancier in 

werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden. 

Nadere bepalingen inzake de Inhuur van Personeel 

De hieronder vermelde nadere bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden, van toepassing bij inhuur van Personeel. In geval van strijdigheid 

tussen de algemene bepalingen en deze nadere bepalingen, prevaleren de nadere 

bepalingen. 
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Artikel 18 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. In de Overeenkomst worden het in te zetten Personeel, alsmede omschrijvingen, 

specificaties, condities en de nadere voorwaarden vermeld van de door de 

Leverancier te leveren prestaties. 

 

2. De Leverancier verplicht zich tot het ter beschikkingstellen van het overeengekomen 

Personeel voor de overeengekomen duur en uitvoering van de overeengekomen 

werkzaamheden. De Leverancier draagt er zorg voor dat het Personeel te allen tijde 

volledig op de hoogte is van de overeengekomen werkzaamheden. 

 

3. Waternet verplicht zich tot afname van het Personeel tegen de overeengekomen 

tarieven. 

Artikel 19 Het in te zetten Personeel 

1. De uitvoering van de Overeenkomst door de Leverancier dient in ieder geval te 

voldoen aan de redelijke verwachtingen die Waternet mag hebben, van goede 

kwaliteit te zijn en tenminste te voldoen aan de gebruikelijke eisen van 

vakmanschap. De Leverancier zal voor de uitvoering van de Overeenkomst 

uitsluitend betrouwbaar en gekwalificeerd (o.a. ten aanzien van opleiding, 

deskundigheid en ervaring) Personeel aanwijzen dat in ieder geval geschikt is 

voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, past binnen het 

team waarin het Personeel wordt ingezet en gerechtigd is om arbeid te verrichten. 

Het Personeel dient de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, 

voldoende te beheersen om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen 

voeren. 

 

2. De Leverancier verplicht zich Personeel in te zetten dat voldoet en blijft voldoen 

aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en 

ervaring. 

 

3. Ingeval van vervanging van het Personeel, zal Leverancier vervangend 

Personeel beschikbaar stellen dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en 

ervaring minimaal van gelijk niveau is als het niveau van het aanvankelijk 

ingezette Personeel, zonder dat dit tot hogere kosten zal leiden voor Waternet.  

 

4. De Leverancier is verplicht terstond mededeling aan Waternet te doen van iedere 

wijziging van de beschikbaarheid, blijvend of tijdelijk, van het ingezette Personeel. 

Hieronder wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen ziekte, overlijden en 

beëindiging (arbeids-)verhouding tussen de Leverancier en het Personeel. 
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5. Ingeval van langdurige ziekte (langer dan twee weken) van het ingezette 

Personeel dan wel ingeval van beëindiging van de arbeidsrelatie tussen de 

Leverancier en Personeel of anderszins omstandigheden die de inzet van 

Personeel belemmeren, is Waternet gerechtigd te verlangen dat de Leverancier 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanschrijving, het 

Personeel vervangt, tenzij schriftelijk een andere termijn wordt overeengekomen. 

Indien de Leverancier hieraan niet kan voldoen, is Waternet gerechtigd de 

Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk met onmiddellijke ingang te 

ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

6. Indien Personeel niet (meer) bereid is of niet (meer) in staat is de 

werkzaamheden naar behoren te verrichten en een goede uitvoering van de 

Overeenkomst vereist dat Personeel wordt vervangen, is Waternet gerechtigd te 

verlangen dat Leverancier onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 

aanschrijving, het betreffende Personeel zal vervangen. Indien de Leverancier 

hieraan niet kan voldoen, is Waternet gerechtigd de Overeenkomst, geheel of 

gedeeltelijk, schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen, 

zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

7. Indien het Personeel zich schuldig maakt aan wangedrag, diefstal of ongeoorloofd 

gebruik van eigendommen van Waternet zal aan het betreffende personeelslid met 

onmiddellijke ingang het verdere verblijf in en de toegang tot de locaties van 

Waternet worden ontzegd en dient het betreffende personeelslid de 

bedrijfseigendommen van Waternet op haar eerste verzoek in te leveren. Tevens zal 

aangifte bij de politie worden gedaan. Eén en ander laat de verantwoordelijkheid van 

de Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst onverlet. 

Artikel 20 Beschikbaar te stellen faciliteiten/arbeidsomstandigheden 

1. Waternet stelt het Personeel in staat de werkzaamheden naar behoren te verrichten 

en voorziet het Personeel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kosteloos van 

adequate werkruimten, kleding, apparatuur, materialen, gereedschappen en 

informatie voor zover noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden. 

Alle door Waternet aan de Leverancier en het Personeel beschikbaar gestelde 

informatie, kleding, apparatuur, hulpmiddelen en documenten, inclusief de 

intellectuele eigendomsrechten daarvan, blijven eigendom van Waternet.  

 

2. Waternet zal de werkruimten, apparatuur, materialen en gereedschappen, waarin of 

waarmee het personeel werkzaamheden verricht, zodanig inrichten en onderhouden 

en voor het verrichten van werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en 
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aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat Personeel 

bij het verrichten van de werkzaamheden schade lijdt. De Leverancier is 

verantwoordelijk voor de naleving door het Personeel van de geldende voorschriften 

van Waternet inzake de arbeidsomstandigheden. De Leverancier draagt er zorg voor 

dat het Personeel met die voorschriften bekend is. De Leverancier is gehouden aan 

Waternet mededeling te doen van iedere omstandigheid die inbreuk maakt op de 

geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden. De Leverancier vrijwaart 

Waternet voor alle aanspraken voortvloeiende uit het niet in acht nemen van het 

Personeel van de bij Waternet geldende voorschriften inzake arbeidsomstandigheden 

dan wel uit het niet of niet tijdig melden van inbreuken terzake. 

 

3. Indien is overeengekomen dat de Leverancier zorg draagt voor zaken als bedoeld in 

lid 1, is Waternet bevoegd tot inspectie en keuring daarvan. Een dergelijke inspectie 

of keuring, dan wel het nalaten daarvan, laat de verantwoordelijkheid voor de 

nakoming van wettelijke voorschriften door de Leverancier onverlet. De Leverancier 

vrijwaart Waternet voor aanspraken voortvloeiende uit het gebruik van de door hem 

aan zijn Personeel ter beschikking gestelde zaken. 

 

4. Indien de zaken als bedoeld in lid 1 na voltooiing van de werkzaamheden niet 

onmiddellijk, dan wel met een gebrek, worden teruggegeven, is Waternet gerechtigd 

onverwijld de vervangingswaarde respectievelijk de kosten van herstel bij de 

Leverancier in rekening te brengen.  

Artikel 21 Toegang en beveiliging 

1. De Leverancier draagt er zorg voor dat het Personeel de richtlijnen, aanwijzingen en 

procedures inzake toegang en beveiliging, waaronder de huisregels, die schriftelijk 

door of namens Waternet aan Leverancier zijn verstrekt, in acht neemt. 

 

2. Waternet is gerechtigd van de Leverancier te vorderen dat van het Personeel voor uit 

voering van de Overeenkomst verklaringen omtrent het gedrag worden overlegd. 

 

3. Waternet is te allen tijde gerechtigd het Personeel dat bij Waternet werkzaamheden 

verricht, aan een veiligheidsonderzoek te onderwerpen. De Leverancier zal aan dit 

onderzoek volledige medewerking verlenen. Waternet is gerechtigd op grond van de 

uitkomsten van een dergelijk veiligheidsonderzoek, zonder opgave van redenen, te 

weigeren dat het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de Overeenkomst 

wordt ingezet. 

 

4. Waternet is gerechtigd aan Personeel de toegang tot een locatie van Waternet te 

weigeren, indien dit weigert een onderzoek toe te staan naar de voorwerpen die 
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worden meegevoerd. Een dergelijke weigering laat de verantwoordelijkheid van de 

Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst onverlet. 

Artikel 22 Werktijden 

1. De werkzaamheden worden bij Waternet uitgevoerd binnen de door Waternet 

vastgestelde werktijden gedurende de werkdagen, tenzij in de Overeenkomst 

uitdrukkelijk anders is bepaald. Als werkdagen worden beschouwd alle 

kalenderdagen, behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen en de door 

Waternet aangewezen collectieve verlofdagen. 

Indien Waternet zulks verlangt, zal de Leverancier het Personeel verplichten om een 

klokkaart, een badge of andere controlemiddelen te gebruiken. 

 

2. Reistijd voor woon-werkverkeer valt buiten de werktijd. 

 

3. De dagen waarop het Personeel verlof mag opnemen, worden in goed overleg tussen 

Waternet en de Leverancier vastgesteld. Het voornemen tot het opnemen van verlof 

zal door het Personeel zo spoedig mogelijk aan Waternet kenbaar worden gemaakt. 

Over de door Personeel opgenomen verlofdagen is Waternet geen betaling 

verschuldigd. 

 

4. Van overwerk is sprake, indien werkzaamheden worden verricht buiten werkdagen en 

-tijden als bedoeld in lid 1. Werkzaamheden die aansluiten op de in lid 1 bedoelde 

tijden en niet langer duren dan een half uur, worden in ieder geval niet als zodanig 

aangemerkt. Overwerk zal slechts worden verricht en worden vergoed na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Waternet. 

Artikel 23 Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten, welke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, 

berusten bij Waternet. Deze rechten worden hierbij door de Leverancier aan 

Waternet overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten 

door Waternet wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten 

een nadere akte is vereist, zal de Leverancier op eerste verzoek van Waternet aan 

de overdracht van zodanige rechten aan Waternet zijn medewerking verlenen, 

zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn 

verbonden aan het vestigen van bepaalde IE-rechten (bijv. octrooi) komen voor 

rekening van Waternet. De Leverancier wordt geacht Waternet te hebben  

gemachtigd om de overdracht van deze IE-rechten in de desbetreffende registers te 

doen inschrijven. De Leverancier vrijwaart Waternet tegen aanspraken van het 

Personeel terzake dergelijke IE-rechten. 
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2. De Leverancier vrijwaart Waternet voor aanspraken van derden ter zake van een 

(eventuele) inbreuk op de IE-rechten van die derden, welke aan de Leverancier of 

diens Personeel kunnen worden toegerekend. De Leverancier verplicht zich tot het 

op zijn kosten treffen van maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van 

hierdoor te ontstane stagnatie bij Waternet en tot beperking van de door Waternet te 

maken extra kosten en/of te lijden schade. 

 

3. De in het vorige lid genoemde verbintenissen voor de Leverancier blijven ook na 

beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond daarvan, van kracht. 

 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is Waternet gerechtigd, indien derden haar 

aansprakelijk stellen ter zake van schending van de IE-rechten welke Leverancier of 

diens Personeel kan worden toegerekend, de Overeenkomst schriftelijk met 

onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen, zonder tot schadevergoeding 

gehouden te zijn en onverminderd haar verdere rechten en vorderingen.  

Artikel 24  Arbeidsverhouding Personeel 

1. Leverancier staat er voor in dat zijn Personeel dat betrokken is bij de uitvoering van 

de Overeenkomst, bij hem in dienst is en blijft gedurende de uitvoering van de 

Overeenkomst 

 

2. Er zal nimmer enige vorm van dienstverband ontstaan tussen Waternet en het 

Personeel. De Leverancier vrijwaart Waternet tegen aanspraken van Personeel ter 

zake het ontstaan van een dienstverband met Waternet. 

Artikel 25 Vergunningen, registratie, legitimatie 

1. Indien de Leverancier en/of Personeel krachtens een publiekrechtelijk voorschrift in 

het bezit dient te zijn van een vergunning in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst, is de Leverancier verplicht daarvan aan Waternet mededeling te doen 

en de vergunning voorafgaand aan de uitvoering in afschrift aan Waternet te 

overhandigen. De Leverancier draagt zorg dat al datgene geschiedt dan wel wordt 

nagelaten wat voor behoud van bedoelde vergunning is vereist. De Leverancier is 

gehouden aan Waternet mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze 

vergunning. Hij stelt Waternet in kennis omtrent al datgene wat een handelen in strijd 

met bedoeld publiekrechtelijk voorschrift kan opleveren. 
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2. De Leverancier is verplicht voor uitvoering van de Overeenkomst een recente kopie 

van zijn inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

verstrekken aan Waternet. 

 

3. Leverancier is verplicht voor uitvoering van de Overeenkomst de voor Waternet 

noodzakelijke persoonsgegevens van het ingeschakelde Personeel te verstrekken. 

 

4. Leverancier staat er voor in dat het Personeel voor uitvoering van de Overeenkomst, 

Waternet inzage verschaft in zijn ID-bewijs. 

Artikel 26 Verplichtingen Leverancier ingevolge fiscale en civielrechtelijke 

(keten)aansprakelijkheid  

1. De Leverancier staat jegens Waternet in voor tijdige en volledige betaling van alle 

verschuldigde belastingen en premies van welke aard dan ook ten aanzien van het 

Personeel. De Leverancier vrijwaart Waternet voor alle vorderingen, naheffingen en 

eventuele boetes en rente die het gevolg zijn van niet, niet tijdige of niet gehele 

voldoening door de Leverancier van deze verplichtingen, voor zover de wet dit 

toelaat. 

 

2. Indien Waternet onverhoopt als inhoudingsplichtige wordt aangemerkt ter zake 

premies sociale verzekeringen, loonbelasting of welke belasting dan ook, heeft 

Waternet voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag inclusief eventuele 

boetes en rente het recht van regres op de Leverancier. 

 

3. Indien Waternet ingevolge lid 2 naar verwachting bedragen zal moeten voldoen aan 

de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling, is Waternet gerechtigd deze bedragen met de 

door haar verschuldigde betaling te verrekenen. 

 

4. De Leverancier is gehouden zijn verplichtingen ingevolge de op hem van toepassing 

zijnde CAO na te komen. Indien de Leverancier voor de Overeenkomst derden 

inschakelt, is hij gehouden om binnen de rechtsverhouding met die derden te 

bedingen dat zij gehouden zijn tot naleving van de toepasselijke CAO. 

 

5. Waternet kan van de Leverancier verlangen dat laatstgenoemde een geblokkeerde 

rekening (G-rekening) gebruikt. Waternet heeft het recht de in verband met de 

Overeenkomst door de Leverancier verschuldigde loonbelasting en sociale premies, 

althans de omvang daarvan waarvoor Waternet ingevolge de Wet 

Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, aan de Leverancier 

te voldoen door storting op deze G-rekening. Bedoelde omvang zal minimaal 35%van 

het betreffende factuurbedrag zijn. 
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6. Voor zover Waternet tot het redelijke oordeel komt dat de Leverancier in verband met 

de Overeenkomst een hoger percentage aan loonbelasting en sociale premies 

verschuldigd is, kan Waternet na overleg met de Leverancier het percentage 

wijzigen. 

7. Indien de Leverancier betreffende het Personeel niet voldoet aan het bepaalde in dit 

artikel, is Waternet gerechtigd de inzet van het Personeel met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. Voor schade die Waternet lijdt als gevolg hiervan, is de Leverancier 

aansprakelijk. 

 

8. De overdraagbaarheid van vorderingen van de Leverancier op Waternet die 

betrekking hebben op het in opdrachtsom begrepen bedrag aan loonbelasting en 

sociale premies, is uitgesloten. Deze vorderingen kunnen ook niet worden verpand of 

anderszins worden bezwaard. 

 

9. De Leverancier legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

 

10. De Leverancier verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot alle 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken die hij heeft met het Personeel. De Leverancier 

werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie, indien Waternet hem hiertoe 

verzoekt. 

 

11. De Leverancier verschaft desgevraagd aan Waternet toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien laatstgenoemde dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering 

aangaande verrichte arbeid ten behoeve de Overeenkomst. 

 

12. Waternet is gerechtigd aan de  fiscus en uitvoeringsinstellingen opgave en inzage in 

het  betalingsgedrag van de Leverancier en desgewenst afgifte van verklaringen van 

de fiscus en de uitvoeringsinstellingen omtrent het betalingsgedrag te verlangen. 

 

13. De Leverancier is verplicht om alle in dit artikel genoemde verplichtingen onverkort op 

te leggen aan alle partijen waarmee hij overeenkomsten sluit in verband met 

uitvoering van de Overeenkomst. De Leverancier is verplicht om hierbij tevens te 

bedingen dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opnemen in 

overeenkomsten die zij aangaan in verband met uitvoering van de Overeenkomst. 

 

14. Indien de Leverancier enige wettelijke bepalingen niet nakomt of overtreedt en 

Waternet hierdoor een sanctie, hoegenaamd ook, wordt opgelegd, is de Leverancier 
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gehouden de hieruit voor Waternet voortvloeiende schade te vergoeden. Deze 

vergoeding bestaat in ieder geval uit een bedrag gelijk aan de opgelegde sanctie. 

Daarnaast is de Leverancier aansprakelijk voor alle schade voor Waternet 

voortkomende uit bedoelde niet-naleving of overtreding. 

Artikel 27 Overname van Personeel 

1. In het geval dat het Personeel uitzendkrachten betreft, is Waternet gerechtigd het 

Personeel in dienst te nemen of anderszins bij haar werkzaam te laten zijn zonder 

betrokkenheid van de Leverancier zonder dat Waternet als gevolg daarvan 

schadeplichtig wordt c.q. een boete respectievelijk vergoeding verschuldigd is, indien 

het Personeel tenminste gedurende een aaneengesloten periode van zes maanden 

ter beschikking is gesteld aan Waternet. 

 

2. In het geval dat het Personeel gedetacheerden betreft, is Waternet gerechtigd het 

Personeel in dienst te nemen of anderszins bij haar werkzaam te laten zijn zonder 

betrokkenheid van de Leverancier zonder dat Waternet als gevolg daarvan 

schadeplichtig wordt c.q. een boete respectievelijk vergoeding verschuldigd is, indien 

het Personeel tenminste gedurende een aaneengesloten periode van één jaar ter 

beschikking is gesteld aan Waternet, alsmede pas nádat Waternet de Leverancier 

schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van haar voornemen en partijen hierover 

overleg hebben gevoerd. 

 

3. In alle overige gevallen treden partijen in overleg met elkaar. 

Artikel 28 Tarieven 

1. De door Waternet aan de Leverancier verschuldigde tarieven voor het ingezette 

Personeel zullen achteraf per de in de Overeenkomst vermelde periode, aan 

Waternet in rekening worden gebracht. Indien na één werkdag blijkt dat het 

Personeel niet voldoet aan de eisen en wensen van Waternet, worden de gewerkte 

uren niet vergoed aan de Leverancier.  

 

2. De door Waternet aan de Leverancier verschuldigde tarieven worden berekend op 

basis van het feitelijk gewerkte aantal uren en het blijkens de Overeenkomst met 

betrekking tot het betrokken Personeel geldende uur- of dagtarief, tenzij schriftelijk 

een afwijkende berekeningsmethodiek is overeengekomen. Door Waternet worden 

geen vakantiedagen, ziektedagen en/of andere verhinderdagen en/of ziektekosten 

vergoed. 
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3. Het aantal gewerkte uren van het Personeel blijkt uit de 

tijdverantwoordingsformulieren die wekelijks door het Personeel worden ingevuld en 

geaccordeerd door Waternet. De tijdverantwoordingsformulieren dienen door de in de 

Overeenkomst aangeduide contactpersoon van Waternet voor akkoord ondertekend 

te worden. Bij afkeuring van de formulieren door Waternet treden partijen in overleg. 

Nadere bepalingen inzake werving en selectie 

De hieronder vermelde nadere bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden, van toepassing, indien de Leverancier een Werving en 

Selectieopdracht ten behoeve van Waternet verricht. In geval van strijdigheid tussen de 

algemene bepalingen en deze nadere bepalingen, prevaleren de nadere bepalingen. 

Artikel 29 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Leverancier dient in het kader van de Werving en Selectieopdracht alle activiteiten te 

verrichten, zoals opgenomen in de definities onder Artikel 1 van deze Algemene 

Voorwaarden, tenzij Waternet en Leverancier in het kader van een specifieke 

Werving en Selectieopdracht schriftelijk afwijkende afspraken maken omtrent de te 

verrichten activiteiten. 

  

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Leverancier per 

Werving en Selectieopdracht minimaal twee kandidaten bij Waternet aanbieden voor 

de door Waternet aangeduide functie.  

 

3. Het aanbieden van de kandidaten bij Waternet zal plaatsvinden binnen tien 

werkdagen na het verstrekken van de betreffende Werving en Selectieopdracht, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.  

 

4. In het kader van de aanbieding van de kandidaten zal de Leverancier zich enerzijds 

baseren op de door de betreffende kandidaten verstrekte informatie en gegevens en 

anderzijds op de door Waternet schriftelijk omschreven vereisten en verstrekte 

gegevens. De Leverancier is gehouden alle door de aangeboden kandidaten 

verstrekte informatie en gegevens aan Waternet ter beschikking te stellen. De 

Leverancier staat er voor in dat de betreffende kandidaten zoveel mogelijk voldoen 

aan de vereisen en verwachtingen van Waternet. 

 

5. Waternet is na aanbieding vrij de betreffende kandidaten al dan niet aan te stellen. 

 

6. Slechts indien Waternet besluit meerdere aangeboden kandidaten aan te stellen - 

ongeacht in welke functie - is Waternet per aanstelling het volledige honorarium 
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verschuldigd, zoals dit is bepaald op grond van artikel 31, lid 1 van de Algemene 

Voorwaarden.  

 

7. Waternet is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat, doch op 

de Leverancier rust de verantwoordelijkheid voor verificatie van de door de kandidaat 

verstrekte informatie en gegevens. De Leverancier is gehouden opgegeven 

referenties te benaderen. 

 

8. Waternet zal binnen tien dagen na aanstelling van een kandidaat de Leverancier 

hiervan schriftelijk in kennis stellen met gelijktijdige aanlevering van de gegevens ter 

bepaling van het aan de Leverancier toekomende honorarium. 

Artikel 30 Rechtstreekse aanstelling kandidaat 

Het is Waternet zonder toestemming van de Leverancier niet toegestaan om, gedurende zes 

maanden na het eindigen van een specifieke Werving en Selectieopdracht, met de in het 

kader van die opdracht door de Leverancier aangeboden kandidaten waarmee geen 

arbeidsverhouding door Waternet is aangegaan, rechtstreeks of via derden, alsnog een 

arbeidsverhouding aan te gaan of deze direct of indirect te werk te stellen, in welke functie 

dan ook, tenzij de kandidaat na een werving en selectieopdracht via een andere leverancier 

te werk wordt gesteld. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Artikel 31 Honorarium 

1. Waternet is pas na het voltooien van de Werving en Selectieopdracht het door de 

Leverancier in rekening te brengen honorarium verschuldigd, ongeacht overigens in 

welke functie de kandidaat wordt aangesteld. Onder het voltooien van de werving en 

selectieopdracht wordt in het kader van dit artikel bedoeld het aangaan van een 

arbeidsverhouding tussen Waternet en een kandidaat. 

 

2. Het honorarium bedraagt een nader tussen partijen vast te stellen percentage van het 

tussen Waternet en de kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen. Het bruto 

jaarinkomen omvat 8% vakantietoeslag, doch geen gratificaties, bonussen, 

provisieregelingen etc. Er zijn uitdrukkelijk geen andere bedragen door Waternet 

verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

3. Indien Waternet de Werving en Selectieopdracht, om welke reden dan ook, niet 

voortzet c.q. beëindigd, is zij uitsluitend gehouden om de redelijke door Leverancier 

gemaakte kosten in het kader van de tot dan toe afgeronde werving en 

selectieactiviteiten te vergoeden, één en ander onder overlegging van specificaties. 

Kosten gemaakt in het kader van niet afgeronde werving en selectieactiviteiten 
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worden niet door Waternet vergoed. Waternet is bovendien geen andere bedragen 

(zoals bijvoorbeeld het honorarium) verschuldigd aan de Leverancier en ook 

anderszins niet schadeplichtig jegens de Leverancier.  

 

4. Indien de arbeidsverhouding tussen Waternet en de kandidaat binnen drie maanden 

na aanstelling wordt beëindigd wegens aantoonbare ongeschiktheid van de 

kandidaat voor de beoogde functie, zal de Leverancier een vervangende kandidaat 

werven en selecteren waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen 

zijn op de alsdan nieuwe ontstane overeenkomst tussen Waternet en de Leverancier, 

zonder dat Waternet daarvoor honorarium verschuldigd is. In alle andere gevallen 

blijft Waternet het honorarium onverminderd verschuldigd.  

Artikel 32 Beëindiging Werving en Selectieopdracht 

1. Een Werving en Selectieopdracht eindigt op het moment dat Waternet een 

aangeboden kandidaat accepteert of door het verstrijken van de maximale duur van 

de Werving en Selectieopdracht. 

 

2. Waternet heeft te allen tijde de bevoegdheid om een Werving en Selectieopdracht 

tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de 

Leverancier, mits dit onder opgave van redenen geschiedt, zonder tot 

schadevergoeding gehouden te zijn. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke 

mededeling, staakt de Leverancier de uitvoering van de betreffende Werving en 

Selectieopdracht. 

 

 

************* 
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