Algemene voorwaarden BMC Advies met betrekking
tot de inzet van een zzp’er
Algemeen
Hiermee bevestigen wij met u (“Opdrachtgever”) te zijn overeengekomen de
hierna genoemde zelfstandig ondernemer in te zetten binnen uw organisatie
tegen de onderstaande condities.
Bemiddeling van een zzp’er door BMC Advies bv (hierna: BMC) vindt plaats op
basis van tussenkomst en een door de Opdrachtgever geformuleerde, door de
zzp’er uit te voeren, opdracht. Wanneer BMC een zzp’er bemiddelt, dan worden
de afspraken tussen BMC en de zzp’er vastgelegd in een door de belastingdienst
beoordeelde modelovereenkomst tussenkomst.
BMC zal voor aanvang van de opdracht de juistheid en geldigheid van het
identificatie- en verblijfsdocument van de zzp’er controleren, als ook de
eventueel voor de opdracht benodigde vakdiploma’s en certificaten. BMC zal voor
aanvang van de opdracht de KvK-inschrijving, het voorhanden hebben van een
BTW-nummer en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering controleren van de
zzp’er. BMC zal ook toetsen of de opdracht zich ervoor leent om in
zelfstandigheid te worden uitgevoerd aan de hand van informatie van
Opdrachtgever. In het kader van de toets voorafgaand aan de opdracht en de
tussentijdse toets zal BMC een vragenlijst toesturen. Van Opdrachtgever wordt
verwacht daaraan haar medewerking te verlenen, alsook de zzp’er in te zetten
conform de opdrachtomschrijving. Uitgangspunt is dat de maximale inzetduur 1
jaar bedraagt (met de mogelijkheid deze te verlengen met maximaal 1 jaar),
tenzij partijen anders afspreken.
Partijen beogen nadrukkelijk niet om direct of indirect een arbeidsovereenkomst
in de zin van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen tussen zzp’er en
Opdrachtgever. De zzp’er voert de werkzaamheden in de hoedanigheid van
zelfstandig ondernemer, onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen
rekening en risico uit. Aanwijzingen vanuit Opdrachtgever beperken zich tot de te
behalen doelen/resultaten, derhalve zonder dat sprake is van gezag.
1.

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, in opdracht van wie op
basis van deze algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht;
BMC: BMC Advies bv, die op basis van deze algemene voorwaarden in opdracht
van de opdrachtgever de intermediaire dienstverlening uitvoert;
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offerte: het schriftelijk en/of elektronisch aanbod van BMC
bepaalde prijs werkzaamheden te verrichten;

om tegen een

overeenkomst: de overeenkomst, ook wel opdracht, die wordt aangegaan tussen
de Opdrachtgever en BMC, waarbij wordt overeengekomen dat werkzaamheden
in het kader van de intermediaire dienstverlening zullen worden verricht door of
namens BMC ten behoeve van de Opdrachtgever, tegen betaling van een
overeengekomen bedrag.
zzp’er: de natuurlijke- of rechtspersoon die als ondernemer, zonder personeel,
zelfstandig en voor eigen rekening en risico, op basis van een overeenkomst van
opdracht, de opdracht bij, voor en onder regie van Opdrachtgever uitvoert.

2.

Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten van BMC voor zover een en ander betrekking heeft
op het verstrekken van opdrachten aan zzp’ers.
2.2
Door het sluiten van een overeenkomst erkent de Opdrachtgever deze
algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden
van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in
combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

3.

Offertes

3.1
De offertes van BMC zijn gebaseerd op de informatie die door de
Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste
weten daarbij alle essentiële informatie voor de voorbereiding en de uitvoering
van de overeenkomst heeft verstrekt.
3.2
De offertes van BMC zijn twee maanden geldig, tenzij in de offerte anders
is vermeld. Zolang de offerte niet tot een overeenkomst heeft geleid, behoudt
BMC zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. Indien een offerte door
de opdrachtgever is aanvaard behoudt BMC zich het recht voor het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanvaarde aanbod - te herroepen.
3.3
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door BMC te verrichten
werkzaamheden aan te merken als een ‘inspanningsverplichting’.
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4.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1
Mocht het tekortschieten van een partij in de nakoming van deze
overeenkomst leiden tot schade die voortvloeit uit een fiscaal geschil, is de
andere partij daarvoor niet aansprakelijk. Voor zover de andere partij daarvoor
wordt aangesproken, vrijwaart de overtredende partij de andere partij binnen de
kaders van deze aansprakelijkheidsbepaling (onder schade wordt ook verstaan
boete en heffingsrente).
4.2
De zzp’er heeft zich in de overeenkomst met BMC verplicht om de
werkzaamheden zelfstandig, deskundig, zorgvuldig, voor eigen rekening en
risico, en volgens de opdracht te verrichten. De zzp’er is verplicht zich voldoende
te verzekeren tegen (bedrijfs)aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering
van de opdracht. De aansprakelijkheid van de zzp’er jegens Opdrachtgever is
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de zzp’er in het kader van deze
overeenkomst heeft ontvangen, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is beperkt tot directe schade
met een maximum van €1.000.000,- per gebeurtenis, per jaar.
4.3
BMC is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of derden voor
enige schade veroorzaakt, door, of voortvloeiend uit de uitvoering van de
opdracht door de zzp’er. In het geval BMC door Opdrachtgever wordt
aangesproken, zal BMC de zzp’er in vrijwaring oproepen.
4.4
Aansprakelijkheid van en vrijwaring door BMC in het kader van haar
intermediaire dienstverlening is beperkt tot directe schade met een maximum
van €1.000.000,- per gebeurtenis, per jaar.

5.

Wijziging overeenkomst

5.1
Voor het geval dat Opdrachtgever de inhoud of de omvang van de
overeengekomen opdracht tussentijds wenst te wijzigen of wanneer
Opdrachtgever een opdracht wenst te verlengen en/of wanneer Opdrachtgever
een (vervolg-) opdracht wenst te verstrekken, dan geldt steeds dat nadrukkelijke
aanvaarding vooraf door zowel de zzp’er als BMC vereist is.
5.2
BMC kan in overleg met de Opdrachtgever de bemensing van de opdracht
wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is. Ook de zzp’er kan zich als zelfstandige vrij laten vervangen na
Opdrachtgever en BMC daarover vooraf geïnformeerd te hebben.
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6.

(Tussentijdse) Beëindiging van de overeenkomst

6.1
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat
de overeengekomen tijd verstrijkt, of wanneer een vooraf overeengekomen
toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde
overeengekomen doelstelling.
6.2
Tussentijdse opzegging van een opdracht uitsluitend mogelijk met
inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De
opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand. Ter
zake van tussentijdse opzegging door de zzp’er of van feitelijke beëindiging door
de zzp’er van de werkzaamheden, zal BMC jegens Opdrachtgever niet tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.
6.3
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder
dat schadeplichtigheid ontstaat van de opzeggende partij, indien:
a. de zzp’er tekortschiet in de uitvoering van de werkzaamheden en deswege in
verzuim is;
b. de zzp’er als gevolg van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of om een andere
reden langer dan 5 achtereenvolgende kalenderdagen niet aan zijn/haar
verplichtingen uit hoofde van de opdracht kan voldoen;
c. er feiten en omstandigheden wijzigen op basis waarvan de
zelfstandigen-status van de zzp’er is bepaald;
d. ten aanzien van de zzp’er toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke
personen is aangevraagd of uitgesproken;
e. ede feiten en omstandigheden (waaronder de geldigheid) wijzigen van de
documenten die BMC heeft opgeslagen in haar administratie;
f. de zzp’er de Opdrachtgever en BMC niet tijdig informeert over wijzigingen die
in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan wel de voorwaarden
waaronder de opdracht wordt uitgevoerd en/of in het kader van de uitvoering
van de opdracht van belang zijn;
g. de zzp’er in het kader van de performance meting in status/kwalificatie
devalueert, dan wel partijen hiertoe op basis van de performance meting
anderszins aanleiding zien.

7.

Arbo- en overige verplichtingen Opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever staat in voor de nakoming van de Arbo-verplichtingen
voorzover van toepassing op de werkzaamheden van zzp’er in het kader van de
opdracht. Opdrachtgever vrijwaart BMC voor schade of letsel door de zzp’er
geleden bij de uitoefening van deze opdracht.
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7.2
Opdrachtgever zal voor aanvang van de werkzaamheden door de zzp’er
de identiteit van de zzp’er vaststellen aan de hand van diens
identificatiedocument.
8.
Prijs, facturering en betaling
8.1
Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het
overeengekomen honorarium verschuldigd aan BMC. Tenzij anders is
overeengekomen luiden de prijzen in de offerte en overeenkomst in euro’s en zijn
exclusief btw.
8.2
Facturering geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal door de
zzp’er gewerkte uren. Indien en voor zover de zzp’er en Opdrachtgever van
mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is
BMC de uren vast te stellen overeenkomstig de opgave van de zzp’er tenzij de
Opdrachtgever kan aantonen dat de door zzp’er opgegeven informatie incorrect
is. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft tot betaling, Is BCM gerechtigd om de
openstaande facturen van de zzp’er middels cessie over te dragen aan de zzp’er.
De zzp’er zal de alsdan reeds door BMC aan zzp’er betaalde bedragen aan BMC
terugbetalen binnen 7 kalenderdagen na datum van cessie.
8.3
De betalingstermijn van de verzonden facturen bedraagt 30 dagen na de
factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na declaratiedatum
betaald heeft, wordt Opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn
zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en heeft BMC vanaf de
vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een
gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

9.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

9.1
Alle geschillen naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de
onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar
aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een
zodanige overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar BMC is gevestigd. Op de overeenkomst(en) tussen de
Opdrachtgever en BMC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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