Algemene voorwaarden SOMEONE B.V.

Voor u liggen de algemene voorwaarden van SOMEONE B.V. Wij zijn een breed georiënteerd loopbaanbureau
dat zich richt op de ontwikkeling van mensen en teams binnen uw organisatie, geven advies aan het management
en werven, selecteren en detacheren/uitzenden kandidaten voor uw onderneming.
Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt er een algemeen deel. Dit deel is op al
onze werkzaamheden van toepassing. Daarna volgende algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op
het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit

(i)

Algemeen deel

De hierna benoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, overeenkomsten, opdrachten
en diensten van SOMEONE.

1. Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:
Offerte(s)
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek
Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het
verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de
website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft
gegeven.
Opdrachtnemer
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOMEONE B.V.
Overeenkomst
De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende
de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
Partijen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Prestatie(s)
De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.
Schriftelijk
Door middel van een door beide Partijen ondertekend document of door een brief, e-mailbericht of elke andere tussen Partijen overeengekomen technische wijze.

2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten,
inclusief verlenging(en) daarvan, met Opdrachtnemer, zulks met de uitdrukkelijke uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
b. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend mits Partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Ingeval van strijdigheid tussen afspraken voortvloeiend uit de Overeenkomst en de afspraken voortvloeiend uit
deze algemene voorwaarden, prevaleren de afspraken uit de Overeenkomst.
d. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Aanbiedingen/Offerte(s)
a. Alle aanbiedingen/Offertes, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het aanbod/de offerte niet binnen de gestelde termijn door Opdrachtgever wordt aanvaard,
komt dit te vervallen, waarna Opdrachtnemer gerechtigd is het aanbod/de Offerte al dan niet in een gewijzigde
vorm opnieuw uit te brengen.
b. Aanbiedingen/Offertes zijn gebaseerd op de aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever verstrekte informatie.

4. Totstandkoming Overeenkomst
a. Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat de Opdrachtgever de aanbieding/Offerte van Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard dan wel op het moment dat Opdrachtnemer feitelijk een begin van
uitvoering heeft gemaakt.
b. Mondelingen afspraken en/of toezeggingen van Opdrachtnemer zijn pas bindend indien deze schriftelijk door
een binnen Opdrachtnemer daartoe bevoegd persoon aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
c. De Overeenkomst dan wel de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer wordt geacht de inhoud van de
gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

5. Uitvoering van de overeenkomst
a. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, tenzij dit naar haar oordeel niet bevorderlijk is voor een deugdelijke uitvoering van de
Overeenkomst.
b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden derden in
te schakelen en deze werkzaamheden door hen te laten verrichten, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders
zijn overeengekomen.
c. Opdrachtnemer verplicht zich om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer kan echter het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen. Voor Opdrachtnemer geldt dan
ook een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk
a. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit
voortvloeiende verplichtingen wordt gewijzigd. Ingeval van een uitbreiding van de werkzaamheden (meerwerk)
zullen er aanvullende schriftelijke afspraken worden gemaakt.
b. Wanneer naar het oordeel van Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te kunnen voldoen, is Opdrachtnemer te allen tijde
gerechtigd deze wijziging eenzijdig door te voeren, tenzij de redelijkheid en billijkheid hieraan in de weg zouden
staan.
c. Opdrachtgever aanvaardt dat door een wijzing van de werkzaamheden het overeengekomen of verwachte

tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. Indien Opdrachtgever als gevolg van deze
vertraging schade lijdt, is Opdrachtnemer niet gehouden deze schade te vergoeden.

7. Prijzen en betalingen
a. De in de aanbiedingen en Offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen.
b. Indien er, nadat de (definitieve) Offerte door Opdrachtnemer is uitgebracht, doch voordat deze in zijn geheel is uitgevoerd, van overheidswege (bijvoorbeeld loonstijgingen) of andere omstandigheden, prijswijzigingen
optreden, heeft Opdrachtnemer het recht om deze prijswijzigingen door te belasten aan Opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
c. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van
een factuur. De opdrachtgever dient de factuur uiterlijk binnen 30 dagen te voldoen op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een
(vermeende) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden waarop
de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
d. Na het verstrijken van de in dit artikel onder c benoemde betalingstermijn, is Opdrachtgever in verzuim zonder
dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de
wettelijke rente en incassokosten, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, in rekening
te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever
komende schade.
e. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige en/of onvolledige betaling, is Opdrachtnemer
gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten zonder dat zij aansprakelijk is voor
eventuele schade als gevolg daarvan.

8. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.
b. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor de schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is als
volgt beperkt.
c. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval
niet tot uitkering overgaat of als de schade niet dan wel niet volledig door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot factuurbedrag dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden
in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Partijen een Overeenkomst sluiten voor de duur van zes maanden
of langer, wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde factuurbedrag.
d. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden.
e. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door een

door een door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemer(s) en/of derde(n) zijn aangegaan of welke op andere
wijze voor de Opdrachtgever zijn ontstaan, al of niet met toestemming van de Opdrachtgever.
f. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig
verband staande met de uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst dan wel ingevolge de wet.
g. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer in een dergelijk geval voor vordering van derden.
h. Elke vorm van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt op zijn vroegst (ii) binnen drie maanden nadat de
Opdrachtgever op de hoogte was of op de hoogte had behoren te zijn van het schadeveroorzakende feit; of (ii)
een half jaar nadat de Overeenkomst is beëindigd.

9. Geheimhouding
a. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer geen mededelingen doen over de aanpak van Opdrachtnemer, haar werkwijze en
dergelijke, dan wel de bevindingen en rapportages van Opdrachtnemer ter beschikking stellen.
b. Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer een direct
opeisbare boete, zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, van € 5.000 ineens, te vermeerderen met een bedrag van € 500 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van Opdrachtnemer om nakoming van het vorenstaande en/of de schadevergoeding te vorderen.

10. Intellectuele eigendom
a. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de
werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan enkel en alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever
heeft het recht stukken te vermenigvuldigden voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het
doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures en projectmateriaal
berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
b. Alle rechten op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapportages, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat vertrouwelijke
informatie niet ter kennis van derden zal worden gebracht.
c. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

11. Privacy
a. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

b. Het doel waarvoor Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt is gerelateerd aan de dienstverlening van Opdrachtnemer.
c.Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever worden verkregen, worden
door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving behandeld.
Het gehele privacy beleid vindt u hier.

12. Ontbinding
a. In geval van tekortkoming door Partijen in de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst of van
andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surséance
van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Opdrachtgever, is betreffende Partij van rechtswege in verzuim en
heeft de Partij die niet in verzuim is het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De in verzuim zijnde Partij heeft in een dergelijk geval
geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
b. Onverminderd alle andere rechten kan Opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden,
indien door Opdrachtgever of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtnemer of aan een van zijn
ondergeschikten of vertegenwoordigers.
c.In het in lid b genoemde geval heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
d. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of middels deurwaardersexploot.

13. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing
b. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden
beschouwd, zullen zoveel als mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien
partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

14. Slotbepalingen
a. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de
laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.
b. Ingeval een bepaling (of bepalingen) van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alsdan treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling (of bepalingen) in acht wordt genomen.
(ii) Aanvullend deel - Werving en selectie
Dit aanvullende gedeelte van de algemene voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de werkzaamheden van

SOMEONE die betrekking hebben op werving en selectie. Behoudens en voor zover daarvan hierna uitdrukkelijk
is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande voorwaarden (algemene deel) van Opdrachtnemer onverkort ook op de
werkzaamheden met betrekking tot werving en selectie van toepassing.

15. Begripsbepalingen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze algemene voorwaarden gelden voor werving en selectie de volgende (aanvullende) begrippen:
Arbeidsovereenkomst: de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Kandidaat op grond waarvan de Kandidaat
werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die zoekende is naar een nieuwe arbeidsrelatie/dienstbetrekking en geworven is door of zich zelfstandig heeft aangemeld bij Opdrachtnemer.
Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer zich inspant om
voor Opdrachtgever een Kandidaat te werven en selecteren.
Opdrachtgever: degene die door Opdrachtnemer een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt hieronder
verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de Kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband gelieerd is.
Opdrachtnemer: de intermediair tussen Opdrachtgever en Kandidaat

16. Vrijblijvendheid voorstel voor Opdrachtgever en totstandkoming overeenkomst
a. Opdrachtnemer stelt voor Opdrachtgever geheel vrijblijvend, Kandidaten voor bij Opdrachtgever. Indien een
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer naar aanleiding van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte
informatie aangeeft met een Kandidaat te willen kennismaken, dient Opdrachtgever dit kenbaar te maken aan
Opdrachtnemer. Daarna stemmen Opdrachtnemer en Opdrachtgever af hoe de procedure eruit komt te zien en
welke rol van Opdrachtnemer mag worden verwacht. Hiermee is de samenwerking tussen Partijen bekrachtigd.
b. De Opdrachtgever heeft het recht om geheel kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met de door
Opdrachtnemer aangedragen Kandidaat. Op het moment dat Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de
Kandidaat aangaat, is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor een vergoeding in rekening te brengen. De vergoeding wordt voorafgaand aan de opdracht schriftelijk overeengekomen.

17. Algemene bepalingen
a. Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudends voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer,
gegevens over Kandidaten aan derden te verstrekken dan wel Kandidaten aan derden voor te stellen. Wanneer
de Opdrachtgever binnen 12 maanden na de introductie van de Kandidaat de Kandidaat voorstelt bij een andere
persoon of onderneming, en resulteert in een arbeidsovereenkomst of een andere contractuele relatie tussen de
Kandidaat en die derden, is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van de tussen Partijen
overeengekomen vergoeding.
b. Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer aangedragen Kandidaat afwijst dan wel de Kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en Opdrachtgever binnen 12 maanden na alsnog een arbeidsovereenkomst met
de Kandidaat aangaat, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling aan Opdrachtnemer van de tussen Partijen
overeengekomen vergoeding.
c. Mochten Kandidaten zich rechtstreeks tot Opdrachtgever wenden in verband met de opdracht die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uitvoert, is Opdrachtgever verplicht deze Kandidaten direct door te verwijzen naar
Opdrachtnemer.

18. Informatieverstrekking en aansprakelijkheid
a. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen die redelijkerwijs in
verband met de werving- en selectieprocedure van belang kan zijn.
b. Opdrachtgever dient op een correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de door Opdrachtnemer aangedra-

gen Kandidaat en de aan Opdrachtgever verstrekte informatie.
c. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die men van elkaar of uit een andere bron heeft verkregen.
d. Opdrachtnemer spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden. Echter, Opdrachtnemer verstrekt geen
garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgedragen Kandidaat. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief controle van het behalen van de vereiste
diploma’s voor de functie en dergelijke) en is gehouden om voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de
Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen die Opdrachtgever of derden mochten lijden, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door
andere factoren.
f. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect verband houden of verband zouden kunnen houden met de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht.

