
 

 
 

Talent4Service is een handelsnaam van T4STechniek BV 

• NIEUWE LINIE 4 • 5264 PJ VUGHT • 085 0202 060  • KvK 77732367 • BTW NL861114905B01  
 

WWW.TALENT4SERVICE.NL 

Algemene voorwaarden T4STechniek B.V. – detachering 

 

Artikel 1 Werkingssfeer en definities  

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. T4STechniek B.V., hierna te noemen: “T4STechniek”: de gebruiker van de onderstaande algemene voorwaarden. 

b. Opdrachtgever: de wederpartij van T4STechniek, zoals genoemd in de (raam)overeenkomst. 

c. (Raam)overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening door T4STechniek 

d. Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de arbeidskracht 

e. Werkzaamheden: de in de (raam)overeenkomst en aanvullend in de opdrachtovereenkomst overeengekomen diensten. 

f. Arbeidskrachten: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van T4STechniek BV werkzaamheden verricht of gaat 

verrichten ten behoeve van en onder leiding en toezicht van Opdrachtgever 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van T4STechniek, binnen het kader van 

detachering, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk 

overeengekomen zijn. 

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de 

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.  

1.6. T4STechniek is te alle tijde bevoegd haar algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. 

 

Artikel 2 Aangaan en uitvoering van de overeenkomst door T4STechniek 

2.1. T4STechniek sluit uitsluitend overeenkomsten met partijen die voldoende kredietwaardig zijn. Dat betekent dat de 

vordering op T4STechnieks wederpartij afdoende verzekerbaar moet zijn bij een erkende kredietverzekeraar. Is dit niet het 

geval, dan dient opdrachtgever anderszins voor voldoende garantstelling te zorgen. Of de garantstelling voldoende is, blijft 

uitsluitend ter beoordeling aan T4STechniek.  

2.2. Opdrachtgever vrijwaart T4STechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.  

 

Artikel 3 Werkprocedure voor detacheringskrachten 

3.1. Opdrachtgever verstrekt T4STechniek voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-

eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de 

opdracht. 

3.2. Op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt T4STechniek welke (kandidaat)arbeidskracht aan 

opdrachtgever wordt voorgesteld ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde 

(kandidaat)arbeidskracht af te wijzen, waardoor geen detacheringsovereenkomst tot stand komt.  

3.3. Indien de contacten tussen opdrachtgever en T4STechniek voorafgaand aan een mogelijke opdracht, waaronder 

begrepen een concrete aanvraag van opdrachtgever om een arbeidskracht ter beschikking te stellen, niet daadwerkelijk 

leiden tot een daadwerkelijke terbeschikkingstelling, zal er geen sprake zijn van een tekortkoming van T4STechniek. 

T4STechniek zal dan ook niet gehouden zijn tot enige vergoeding. 

3.4. T4STechniek is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te 

voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en opdrachtgever 

binnen redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht hierover indient.  
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Artikel 4 Gelijke behandeling van arbeidskrachten 

4.1. Opdrachtgever en T4STechniek zullen geen verboden onderscheid maken op basis van geslacht, ras, godsdienst, 

levensovertuiging, handicap of seksuele gerichtheid.  

  

Artikel 5 Verwerking en controle van persoonsgegevens 

5.1. T4STechniek verwerkt gevoelige persoonsgegevens uitsluitend indien dit vereist is om haar wettelijke verplichtingen na 

te kunnen komen, met toestemming van de betrokkene, of indien dit anders toegelaten door of krachtens de wet. 

5.2. Opdrachtgever en T4STechniek zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een arbeidskracht vertrouwelijk 

behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens verwerken.  

5.3. Opdrachtgever zal de arbeidskracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke 

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

5.4. Stelt T4STechniek een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking, dan geldt voor 

opdrachtgever artikel 15 van deze wet, wat onder meer inhoudt dat bij aanvang van de arbeid een afschrift van het 

document, zoals bedoeld in artikel 1 sub 1 t/3 van de Wet op de identificatieplicht van vreemdeling ontvangen dient te zijn. 

T4STechniek is verantwoordelijk voor het afgeven van een afschrift van dit document. Opdrachtgever is vervolgens 

verantwoordelijk voor de zorgvuldige controle van dit document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de 

vreemdeling vast. Ook dient een afschrift van het document in zijn administratie opgenomen te worden. T4STechniek is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele boetes, schades of claims die in het kader van de Wet arbeid 

vreemdelingen aan opdrachtgever wordt opgelegd. 

 

Artikel 6 Duur van de opdracht en de terbeschikkingstelling 

6.1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.  

6.2. Een opdracht voor onbepaalde tijd kan enkel schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden 

worden opgezegd, tenzij in de projectovereenkomst schriftelijk anders overeengekomen.  

6.3. Een opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij in de projectovereenkomst schriftelijk 

anders overeengekomen.  

6.4. Beide partijen kunnen de opdracht onverwijld beëindigen indien: 

a. de andere partij in verzuim is getreden na een redelijke termijn tot nakoming van de overeenkomst te hebben gekregen 

b. de andere partij geliquideerd is  

c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd 

6.5. Beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtgever en T4STechniek zorgt automatisch voor de beëindiging van de 

terbeschikkingstelling.  

6.6. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra T4STechniek de arbeidskracht niet meer ter beschikking 

kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen arbeidskracht en T4STechniek geëindigd is en niet aansluitend wordt 

voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. Het besluit over het aangaan of voortzetten van een 

arbeidsovereenkomst is uitsluitend aan T4STechniek en kan niet leiden tot enige tekortkoming of schadeplichtigheid jegens 

opdrachtgever. 

6.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt met betrekking tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen 

een arbeidskracht en opdrachtgever hetgeen in artikel 6 lid 7 en verder is bepaald. 

6.8. Onder het aangaan van een arbeidsovereenkomst in dit artikel wordt verstaan: 

a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van 

opdracht door opdrachtgever met de arbeidskracht; 
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b. het laten ter beschikking stellen van de arbeidskracht aan opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere 

uitzendonderneming) 

c. het aangaan van een arbeidsverhouding door de arbeidskracht met een derde, waarbij opdrachtgever en die derde in een 

groep zijn verbonden (artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (artikel 2:24a BW) 

6.9. Onder arbeidskracht in dit artikel wordt verstaan: 

a. de (kandidaat)arbeidskracht die is voorgesteld aan opdrachtgever; 

b. de arbeidskracht wiens terbeschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met 

opdrachtgever is geëindigd. 

6.10. Het is opdrachtgever enkel toegestaan een arbeidsverhouding met de arbeidskracht aan te gaan wanneer voldaan 

wordt aan hetgeen in lid 11 en verder is bepaald.  

6.11. Voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsverhouding met de arbeidskracht brengt opdrachtgever T4STechniek 

schriftelijk op de hoogte van het voornemen. 

6.12. Indien de arbeidskracht de arbeidsovereenkomst met T4STechniek niet rechtsgeldig kan beëindigen, en indien 

opdrachtgever de opdracht met T4STechniek niet rechtsgeldig kan beëindigen, zal opdrachtgever geen arbeidsverhouding 

met de arbeidskracht aangaan. 

6.13. In de (raam)overeenkomst is een minimale inleentermijn bepaald. Gaat opdrachtgever de arbeidskracht voor afloop 

van deze minimale inleentermijn een arbeidsverhouding met arbeidskracht aan, dan is opdrachtgever T4STechniek een 

vergoeding voor de ‘resterende’ uren verschuldigd. 

6.14. Opdrachtgever is de in lid 13 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien binnen zes maanden na beëindiging van de 

terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding zoals bedoeld in lid 8 wordt aangegaan.  

6.15. Gaat opdrachtgever een arbeidsverhouding zoals bedoeld in lid 8 aan met een voorgestelde arbeidskracht nog voor er 

een terbeschikkingstelling tot stand komt, dan is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het 

opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken arbeidskracht van toepassing zou zijn geweest over 1440 uur, als de 

terbeschikkingstelling wel tot stand zou zijn gekomen. Deze vergoeding is altijd verschuldigd als opdrachtgever in eerste 

instantie door tussenkomst van T4STechniek in contact is gekomen met de arbeidskracht. Ook als de arbeidskracht binnen 

zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij opdrachtgever solliciteert of als 

opdrachtgever de arbeidskracht binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden 

benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende arbeidskracht een arbeidsverhouding aangaat, is opdrachtgever de 

vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid. 

 

Artikel 7 Vervanging en beschikbaarheid 

7.1. Tijden de looptijd van de opdracht kan T4STechniek een vervangende arbeidskracht aanbieden onder voortzetting van 

de opdracht, onder andere ten behoeve van het bedrijfsbeleid van T4STechniek, behoud van werkgelegenheid en naleving 

van geldende wet- en regelgeving (met name de Cao en ontslagrichtlijnen). Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts 

op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. 

7.2. Er is geen sprake van toerekenbare tekortkoming jegens opdrachtgever indien T4STechniek tijdens de looptijd van de 

opdracht geen vervangende arbeidskracht ter beschikking kan stellen. T4STechniek zal dan ook niet gehouden zijn tot enige 

vergoeding van schade of kosten aan opdrachtgever.  

 

Artikel 8 Opschortingsrecht 

8.1. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de tewerkstelling van de arbeidskracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te 

schorten indien er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. 
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8.2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: 

- dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd van de opschorting is vastgelegd én 

- opdrachtgever kan aantonen dat tijdelijk geen werk beschikbaar is en de arbeidskracht daardoor niet te werk kan worden 

gesteld én 

- T4STechniek jegens de arbeidskracht een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit kan 

alleen tijdens de eerste zes maanden van het dienstverband tussen de arbeidskracht en T4STechniek. 

8.3. Tijdens de duur van de opschorting conform lid 2 is opdrachtgever geen tarief verschuldigd. 

8.4. Kan opdrachtgever de opdracht niet opschorten, maar kan de arbeidskracht door het niet voorhanden zijn van 

voldoende werk niet te werk worden gesteld, dan geldt onverminderd dat opdrachtgever voor de duur van de opdracht het 

tarief over de laatst geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren is verschuldigd.  

 

Artikel 9 Arbeidsduur en werktijden 

9.1. De arbeidskracht kent dezelfde werktijden, arbeidsduur en rusttijden zoals deze bij opdrachtgever gebruikelijk zijn, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de 

arbeidskracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook ziet hij er op toe dat de toegestane werktijden niet worden 

overschreden. 

9.2. Opdrachtgever ziet er op toe dat de afgesproken arbeidsomvang niet wordt overschreden. Indien dit toch structureel het 

geval is, kan dit ertoe leiden dat T4STechniek de contractueel vastgestelde arbeidsomvang moet uitbreiden (o.a. op grond 

van artikel 7:601b BW). Bij uitbreiding van de arbeidsomvang wordt automatisch de arbeidsomvang zoals afgesproken in de 

terbeschikkingstelling aangepast. 

9.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de uren die de arbeidskracht nodig heeft voor scholing dan wel 

werkinstructies voor de uitvoering van de opdracht als gewerkte uren in rekening gebracht bij opdrachtgever.  

9.4. T4STechniek zal, na overleg met opdrachtgever, tenzij er zwaarwegende belangen zijn, gehoor geven aan een verzoek 

van de arbeidskracht tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang.  

 

Artikel 10 Vakantie, verlof en feestdagen 

10.1. Op basis van de Cao voor het Technisch Installatiebedrijf heeft de arbeidskracht recht op 25 vakantiedagen op basis van 

een fulltime dienstverband. Afhankelijk van leeftijd zijn er extra leeftijdsdagen. Opdrachtgever stelt de arbeidskracht, daarbij 

redelijkerwijs rekening houdend met de werkplanning en met voorafgaande afstemming, in staat vakantie op te nemen. 

10.2. Opdrachtgever is geen tarief verschuldigd over de opgenomen vakantieuren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

10.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever geen tarief verschuldigd over kort verzuim, kortdurend 

zorgverlof en buitengewoon verlof. 

10.4. Kan de arbeidskracht vanwege een erkende feestdag zoals bepaald in de Cao voor het Technisch Installatiebedrijf niet 

werken, dan is opdrachtgever geen tarief verschuldigd. 

 

Artikel 11 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 

11.1. Bij het aangaan van de opdracht informeert opdrachtgever T4STechniek over eventuele bedrijfssluitingen en collectief 

verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht. Dit zodat T4STechniek, indien mogelijk, hier in de 

arbeidsovereenkomst met de arbeidskracht rekening mee kan houden.  

11.2. Informeert opdrachtgever T4STechniek niet of onvoldoende over de eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte 

dagen dan is opdrachtgever over deze betreffende dagen het geldende tarief aan T4STechniek verschuldigd. Hierbij geldt het 

laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode. 
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Artikel 12 Functie en beloning 

12.1. T4STechniek valt onder de Cao voor het Technisch Installatiebedrijf en zal op basis daarvan de arbeidskracht indelen in 

de salaristabel. In voorkomende gevallen kan T4STechniek gebruik maken van een backoffice-organisatie. In dat geval wordt 

de beloning van de arbeidskracht vastgesteld op basis van de inlenersbeloning zoals bedoeld in de Cao voor de 

Uitzendkrachten (ABU). 

12.2. Op basis van de Cao voor het Technisch Installatiebedrijf worden tevens de vergoedingen voor onder andere reisuren, 

reiskosten en toeslagen voor overwerk en verschoven diensten bepaald en aan opdrachtgever doorberekend. Ook eenmalige 

uitkeringen op basis van de Cao worden aan opdrachtgever doorbelast. Bij gebruik van een backoffice-organisatie worden 

dergelijke vergoedingen en uitkeringen vastgesteld op basis van de inlenersbeloning zoals bedoeld in de Cao voor de 

Uitzendkrachten (ABU). 

 

Artikel 13 Arbeidsomstandigheden 

13.1. In de zin van de Arbeidsomstandighedenwet wordt opdrachtgever aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever verklaart 

zich dan ook als zodanig te gedragen en uitvoering te zullen geven aan deze wet. 

13.2. Opdrachtgever is, ten aanzien van verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede 

arbeidsomstandigheden in het algemeen, verantwoordelijk voor de nakoming van artikel 7:658 BW, de 

Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving.  

13.3. In ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden is opdrachtgever gehouden schriftelijke informatie te 

verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de te vervullen functie. Opdrachtgever 

geeft de arbeidskracht actieve voorlichting met betrekking tot de gehanteerde Risico Inventarisatie & Evaluatie. 

13.4. Overkomt de arbeidskracht een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan zal opdrachtgever hiervan onverwijld de 

bevoegde instanties op de hoogte stellen en zorg dragen voor een schriftelijke rapportage. In deze rapportage wordt de 

toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte vastgelegd en onderzocht of het bedrijfsongeval of de beroepsziekte 

ontstaan is door het treffen van onvoldoende maatregelen. Opdrachtgever informeert T4STechniek zo spoedig mogelijk en 

overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

13.5. Opdrachtgever zal aan de arbeidskracht alle schade vergoeden – en T4STechniek vrijwaren tegen - alle schade (inclusief 

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in het kader van de uitoefening 

van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover opdrachtgever en/of T4STechniek daarvoor aansprakelijk is op grond van 

artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.  

13.6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de 

daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel 

genoemde personen. 

13.7. Tegen aansprakelijkheid in het kader van dit artikel zal opdrachtgever zich afdoende verzekeren. Op verzoek van 

T4STechniek verstrekt opdrachtgever hiervan een bewijs van verzekering. 

 

Artikel 14 Goede uitoefening van leiding en toezicht 

14.1. Opdrachtgever is belast met de uitvoering van het leiding en toezicht en zal toch ook met betrekking tot de uitvoering 

van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen arbeidskracht gehouden is. 

14.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de arbeidskracht aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding 

en toezicht van deze derde te verrichten van werkzaamheden. Een dergelijke ‘’doorleenconstructie’’ kan uitsluitend 
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plaatsvinden met voorafgaande toestemming van T4STechniek. Onder derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon 

waarmee opdrachtgever in een groep (concern) verbonden is. 

14.3. Tewerkstelling van de arbeidskracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is enkel 

mogelijk indien opdrachtgever het leiding en toezicht heeft georganiseerd en de tewerkstelling schriftelijk is 

overeengekomen met T4STechniek en de arbeidskracht. 

14.4. Voor schade die de arbeidskracht lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die bij het uitvoeren van de 

opgedragen werkzaamheden is gebruikt, beschadigd of verloren gaat is opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtgever zal de 

arbeidskracht deze schade vergoeden. 

14.5. T4STechniek is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade of verliezen aan opdrachtgever, derden dan wel 

aan de arbeidskracht zelf die voortvloeien uit het doen of nalaten van de arbeidskracht. 

14.6. T4STechniek is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die arbeidskrachten zijn aangegaan met 

of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.  

14.7. Opdrachtgever vrijwaart T4STechniek voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke 

kosten van rechtsbijstand) van T4STechniek als werkgever van de arbeidskracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 

4, 5 en 6 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.  

14.8. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde 

in dit artikel. Op verzoek van T4STechniek verstrekt opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

14.9. In het geval van een (dreigend) arbeidsconflict tussen opdrachtgever en de arbeidskracht, stelt opdrachtgever 

T4STechniek hiervan direct op de  hoogte. In goed onderling overleg tussen opdrachtgever en T4STechniek wordt bepaald 

welke maatregelen in redelijkheid genomen kunnen en moeten worden. Alleen T4STechniek kan deze maatregel (waaronder 

ontslag) opleggen. Hiertoe zal T4STechniek alleen overgaan indien dit krachtens wet- en regelgeving en jurisprudentie 

mogelijk is. Indien van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht de opdracht te laten voortduren kan 

T4STechniek opdrachtgever toestemming geven de opdracht voortijdig te beëindigen. Hieraan kan T4STechniek voorwaarden 

verbinden, bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding die T4STechniek moet betalen bij het beëindigen van de 

arbeidsrelatie.  

 

Artikel 15 Tarieven  

15.1. In de opdrachtovereenkomst wordt het tarief vastgelegd.  

15.2. Het tarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en kostenvergoedingen die T4STechniek op basis van de Cao voor 

het Technisch Installatiebedrijf verschuldigd is aan de arbeidskracht.  

15.3. Onderdeel van het uurtarief zijn, naast het salaris, onder andere opleidingskosten, begeleidingskosten, inzet van 

bedrijfsbussen en gereedschap. Bij aanvang van de overeenkomst wordt bepaald welk materieel zal worden ingezet en op 

welke wijze arbeidskracht van T4STechniek genormeerd moeten zijn. Indien opdrachtgever na het sluiten van de 

overeenkomst hieraan nadere eisen stelt, dan zal de kostenverhoging hiervan worden doorberekend in het tarief. 

15.4. In de overeenkomst kan worden bepaald dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor inzet van bijvoorbeeld 

gereedschap, bedrijfsbussen en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. In dat geval blijkt opdrachtgever tijdens de looptijd 

van de overeenkomst steeds verantwoordelijk voor keuring, kalibratie, onderhoud en vervanging van deze goederen.  

15.5. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen. 

15.6. Alle tarieven voor de te leveren werkzaamheden zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen en dergelijke zoals deze 

bij het sluiten van de overeenkomst golden. T4STechniek heeft het recht wijzingen in de kostprijs door te berekenen aan 

opdrachtgever, voor zover deze wijziging buiten de invloedsfeer van T4STechniek ligt. Hierbij moet gedacht worden aan, 

maar dit geldt niet als limitatief, verhogingen van premies werknemersverzekering of het stijgen van Cao-lonen.  
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15.7. Daarnaast heeft T4STechniek het recht de tarieven jaarlijks te indexeren op basis van het CBS-indexcijfer.  

15.8. Indien de totale prijsverhoging meer bedraagt dan 10% ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever 

het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever of T4STechniek gehouden is tot schadevergoeding.  

 

Artikel 16 Facturatie en urenverantwoording 

16.1. Facturatie vindt plaats op basis van de met opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op 

basis van hetgeen de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders is overeengekomen, 

geschiedt de tijdverantwoording middels het webportaal van T4STechniek, door elektronische berichtgeving door 

opdrachtgever of door opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren of overzichten.  

16.2. Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te 

doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de arbeidskracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam 

van de arbeidskracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover 

ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte 

onkosten.  

16.3. T4STechniek kan ook netto vergoedingen uitbetalen als opdrachtgever zorgdraagt voor de onderbouwing en 

administratie van deze onkosten. Mocht een controlerende instelling T4STechniek om deze onderbouwing verzoeken, dan 

dient opdrachtgever voor deze onderbouwing zorg te dragen. Wanneer er geen onderbouwing van de uitbetaalde onkosten 

kan worden gegeven, dan zijn de gevolgen hiervan voor opdrachtgever. Boetes en/of brutering van de betaalde onkosten 

worden dan gefactureerd aan opdrachtgever.  

16.4. Indien opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat T4STechniek aansluitend aan de door de 

arbeidskracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop 

de tijdverantwoording aan T4STechniek wordt verstrekt.  

16.5. De arbeidskracht heeft het recht de tijdverantwoording te controleren. Hij heeft daartoe toegang tot zijn online dossier. 

Indien en voor zover de arbeidskracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is T4STechniek gerechtigd de 

uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de arbeidskracht, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat de 

door hem vermeldde gegevens correct zijn.  

16.6. Indien de tijdverantwoording geschiedt door de arbeidskracht, heeft opdrachtgever het recht de tijdverantwoording te 

controleren. Opdrachtgever heeft daartoe toegang tot het relevante online dossier. Bij verschil tussen het door de 

arbeidskracht bij T4STechniek ingeleverde aantal uren en kosten en de bij opdrachtgever bekende uren en kosten, gelden de 

door de arbeidskracht bij T4STechniek ingeleverde gegevens voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd 

tegenbewijs door opdrachtgever. 

 

Artikel 17 Betaling  

17.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, op 

een door T4STechniek aan te geven wijze.  

17.2. In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid stelt T4STechniek een G-rekening ter beschikking waarop een deel van 

de aanneemsom kan worden gestort. Het precieze percentage wordt in de overeenkomst bepaald.  

17.3. Reclamaties op de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. T4STechniek zal in overleg met opdrachtgever 

eventuele correcties uitvoeren. 

17.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in 

welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 
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opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand 

geldt als een gehele maand.  

17.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van 

T4STechniek onmiddellijk opeisbaar.  

17.6. T4STechniek heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in 

mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en 

de lopende rente. T4STechniek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien 

opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. T4STechniek kan volledige aflossing van de hoofdsom 

weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.  

 

Artikel 18 Ter beschikking stellen zaken 

18.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan de arbeidskracht zaken ter 

beschikking te stellen die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) een 

auto of telefoon.  

18.2. Indien opdrachtgever toch zaken zoals bedoeld in lid 1 ter beschikking heeft gesteld aan de arbeidskracht, dan komen 

alle daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen (in de ruimste zin van het woord) volledig voor rekening en 

risico van de opdrachtgever.  

18.3. Indien de arbeidskracht voor de uitvoering van de functie verplicht moet beschikking over bepaalde benodigdheden, 

zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze door opdrachtgever 

verstrekt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de benodigdheden door T4STechniek worden verzorgd, is 

T4STechniek gerechtigd de kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening te brengen.  

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid  

19.1. In geval van aansprakelijkheid van T4STechniek, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is bepaald. 

19.2. Indien en voor zover T4STechniek aansprakelijk kan worden gehouden, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde 

beperkt tot de directe schade.  

19.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 

heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van T4STechniek aan de overeenkomst te laten 

beantwoorden, tenzij deze niet aan T4STechniek toegerekend kunnen worden;  

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten 

hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

19.4. De totale aansprakelijkheid van T4STechniek voor directe schade bedraagt maximaal het bedrag  

van de door de assuradeur van T4STechniek in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

19.5. T4STechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

19.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de 

schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van T4STechniek of haar arbeidskracht.  

 

Artikel 20 Overmacht  

20.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van 
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een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor hun rekening komt.  

20.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en 

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed 

kunnen uitoefenen, doch waardoor T4STechniek niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of ziekten 

in het bedrijf van partijen worden daaronder begrepen.  

20.3. T4STechniek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 

verhindert, intreedt nadat T4STechniek zijn verplichtingen had moeten nakomen.  

20.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

20.5. Mocht T4STechniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst zijn nagekomen of deze nog zal nakomen, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de verrichte en de nog 

te verrichten werkzaamheden.  

 

Artikel 21 Geheimhouding  

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

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.  

21.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, T4STechniek gehouden is vertrouwelijke 

informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en T4STechniek zich ter zake 

niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 

T4STechniek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding 

van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

   

 

Artikel 22 Intellectuele eigendom  

22.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt T4STechniek zich de rechten en 

bevoegdheden voor die T4STechniek toekomen op grond van intellectuele eigendom.  

22.2. Alle door T4STechniek verstrekte stukken, zoals rapporten, werkboeken, trainingsmaterialen, powerpointpresentaties 

e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande 

toestemming van T4STechniek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de 

aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  

22.3. T4STechniek behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 

doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

 

Artikel 23 Toepasselijkheid en geschillen  

23.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch. 

23.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. In geval van gerede twijfel geldt de versie die gold ten tijde van 

de totstandkoming van de overeenkomst. 

23.3. Op elke overeenkomst tussen T4STechniek en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
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23.4. De bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen 

kennis te nemen. 

23.5. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil 

in onderling overleg te beslechten.  
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