De Tops Groep C.V.
Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage
onder nummer: 54191254.
1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. TG: De Tops Groep C.V., gevestigd aan de Raamweg 7 (2596 HL) te 's-Gravenhage alsmede aan
De Tops Groep C.V. gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde onderneming wordt verstaan een in
Nederland gevestigde dochtermaatschappij, deelneming en/of groepsmaatschappij, waaronder
begrepen een stichting.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TG een overeenkomst aangaat.
c. Partijen: TG en Opdrachtgever.
d. Opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en TG bepaalde diensten, welke door TG ten
behoeve van Opdrachtgever zullen worden geleverd en de voorwaarden, deze Algemene
Voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de bepaalde diensten zullen geschieden en derhalve
wederzijds zijn overeengekomen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het
Burgerlijk Wetboek.
e. Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk overeengekomen Opdracht.
f. Derden: bij de uitvoering van de Opdracht, niet tot de onderneming van TG behorende,
ingeschakelde deskundigen, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan
deskundigen met betrekking tot de utilities branche.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Voor zover tussen Partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van deze
Algemene Voorwaarden van toepassing op alle offertes van TG aan Opdrachtgever alsmede iedere
Opdracht, daaronder begrepen iedere vervolg Opdracht, gewijzigde Opdracht of aanvullende
Opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van
Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden van
Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Het niet verlangen van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door TG houdt niet in
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn dan wel dat TG op enigerlei wijze afstand doet van
het recht om op enig moment alsnog stipte naleving van de bepalingen uit deze Algemene
Voorwaarden te verlangen.
Artikel 3: Offerte
3.1. Alle offertes van TG zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in een offerte is kenbaar gemaakt.
3.2. De door TG uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf datum offerte, tenzij in
een offerte anders is aangegeven.
3.3. Kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in een offerte binden TG niet.
3.4. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door
TG als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door middel van:
 het ondertekend retourneren van de offerte door Opdrachtgever aan TG, of;
 het elektronisch accorderen van de offerte door Opdrachtgever aan TG.
4.2. Indien in de acceptatie door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de
offerte worden aangebracht komt de Overeenkomst pas tot stand indien TG aan Opdrachtgever
schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4.3. Bevestiging van de Opdracht door TG geschiedt uitsluitend schriftelijk, per fax of per e-mail.
4.4. Een Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door TG en namens haar uitgevoerd, ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt
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uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn
degenen die voor of ten behoeve van TG, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet
persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de Opdracht niet door hun dood, ook niet indien de
Opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
Artikel 5: Duur en beëindiging
5.1. De Opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De Opdracht eindigt automatisch
door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder ten gevolge van ontbinding
zoals is bedoeld in artikel 6.
5.2. De uitvoeringstermijn van Overeenkomst vangt slechts aan op het moment dat Opdrachtgever
alle noodzakelijke gegevens, zoals bedoeld in artikel 8.2., aan TG heeft verstrekt.
5.3. Bij beëindiging van de Opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren
afgewikkeld. Opdrachtgever en TG zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging
gemaakte afspraken.
Artikel 6: Opschorting en ontbinding
6.1. TG is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, die voortvloeien uit de Overeenkomst, op te
schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 er na het sluiten van de Overeenkomst aan TG feiten en omstandigheden bekend zijn
geworden, die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal
komen;
 Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt
verleend dan wel er een andere omstandigheid ontstaat waardoor Opdrachtgever niet langer
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 Opdrachtgever wordt ontbonden dan wel door (de aandeelhouders van) Opdrachtgever wordt
besloten tot gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming van Opdrachtgever.
 Opdrachtgever weigert om te voldoen aan een verzoek als bedoeld in artikel 11.2.
6.2. In geval van opschorting of ontbinding door TG op grond van een omstandigheid zoals is bedoeld
in artikel 6.1., is TG op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor
ontstaan.
6.3. Indien een situatie, zoals is beschreven in de voorgaande leden van dit artikel, zich voordoet,
behoudt TG zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe dan wel indirecte
schade lijdt.
Artikel 7: Vertrouwelijkheid
Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de
Overeenkomst ter kennis komt.
Artikel 8: Verplichtingen van Opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever stelt TG in de gelegenheid de overeengekomen diensten te leveren.
8.2. Opdrachtgever voorziet TG tijdig van alle, voor de deugdelijke levering van de diensten,
benodigde gegevens. TG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid
van de aan TG verstrekte informatie. Tevens vrijwaart Opdrachtgever TG voor eventuele in dit verband
door Opdrachtgever of derden geleden schade.
8.3. Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het TG onmogelijk maken de
opdracht naar behoren uit te voeren.
8.4. TG is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra aan artikel 8.1., 8.2. en/of 8.3.
geen gevolg wordt gegeven.
Artikel 9: Uitvoering van de Opdracht
9.1. TG is vrij de Opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed
vakmanschap in acht nemen. De diensten worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders
overeengekomen.
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9.2. TG heeft het recht om werkzaamheden en/of diensten te laten verrichten door andere
medewerkers binnen TG of derden welke niet tot de onderneming van TG behoren.
9.3. TG zal de door haar dan wel namens haar te leveren diensten goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de Opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en
kwaliteit. TG draagt er zorg voor dat de door haar dan wel namens haar te verrichten werkzaamheden
en/of diensten worden verricht door ter zake deskundige personen.
9.4. TG is gerechtigd de Opdracht in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk
te factureren middels deelfacturen.
Artikel 10: Wijziging van de Opdracht en meerwerk
10.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien
Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht dan wel de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden en/of diensten uit te breiden of te wijzigen.
10.2. Indien een tussentijdse wijziging in de Opdracht dan wel in de uitvoering daarvan ontstaat door
toedoen van Opdrachtgever zal TG, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt, de
noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als een
aanvullende Opdracht aan Opdrachtgever worden bevestigd.
10.3. In geval van wijzigingen van overheidswege die van invloed zijn op de prijzen genoemd in de
door TG uitgebrachte offerte en de daarin genoemde dienstverlening, zal de Overeenkomst in overleg
met Opdrachtgever worden aangepast.
Artikel 11: Prijzen en facturen
11.1. De facturen van TG worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op
basis van de Opdracht en het aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte uurtarief.
11.2. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door Opdrachtgever aan TG in verband met
de uitvoering van de Opdracht te betalen bedragen verschuldigd naar mate door TG ten behoeve van
Opdrachtgever diensten zijn geleverd, onverminderd het recht van TG om te allen tijde gerechtigd
vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever van diens
verplichtingen uit de overeenkomst te verlangen.
11.3. TG is gerechtigd haar prijzen in lopende opdrachten bij aanvang van een nieuw kalenderjaar, op
basis van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
Artikel 12: Reclames
Bezwaren inzake (de hoogte van) de facturen van TG dienen, door Opdrachtgever, binnen 30 dagen
na dagtekening van de factuur schriftelijk aan TG te worden kenbaar gemaakt. Eventuele reclames
schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Artikel 13: Betaling
13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 30 dagen na
factuurdatum plaats te vinden.
13.2. De in artikel 13.1. bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien
Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is TG
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum
van algehele voldoening. Deze rente bedraagt 1% per maand.
13.3. Indien TG over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit
voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zullen conform het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten' aan Opdrachtgever worden berekend met een minimum van € 40,00 en een maximum
van 15% van het factuurbedrag.
13.4. Betalingen door Opdrachtgever strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom.
13.5. Betalingen door Opdrachtgever dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
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Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. TG is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk
voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover
deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het
vakmanschap waarop bij het verrichten van de werkzaamheden en/of diensten in het kader van de
Opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
14.2. Voorzover tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht voor TG het gevolg zijn van de
omstandigheid dat Opdrachtgever diens verplichtingen als bedoeld in artikel 8.1., 8.2. en/of 8.3. niet,
niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is TG daarvoor niet aansprakelijk.
14.3. TG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Opdrachtgever mocht lijden
door gebreken in de uitvoering van de Opdracht.
14.4. In geval niettegenstaande de in artikel 14.3. vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige
aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op TG mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van
TG in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende Opdracht te boven gaan. Het voorgaande
geldt eveneens voor directe schade.
14.5. TG gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.
14.6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking
daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 15: Auteursrecht
15.1. TG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op zaken die bij de uitvoering van de
Opdracht door TG zijn ontwikkeld dan wel reeds waren ontwikkeld voorafgaand aan de Opdracht.
15.2. Alle door TG verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, software enz. zijn uitsluitend bestemd
om te worden gebruikt voor eigen gebruik door Opdrachtgever. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van TG zullen door Opdrachtgever geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit
vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd
worden met het oogmerk op verspreiding.
Artikel 16: Overmacht
16.1. In geval van overmacht heeft TG het recht, na kennisgeving aan Opdrachtgever, haar
verplichtingen tot uitvoering van de Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk
op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie.
16.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TG onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van TG kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de Opdracht
voorzienbaar was.
16.3. Duurt de overmachtsituatie langer dan één (1) maand, dan hebben Partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit
rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze Algemene Voorwaarden is
bepaald.
16.4. In geval van overmacht van TG heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding,
ook niet als TG als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
16.5. TG is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de kant van TG een
geval van overmacht voordoet.
Artikel 17: Diversen
17.1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TG op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien TG de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de Opdracht.
17.2. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als Opdrachtgever optreedt of zich als
zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens TG hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor
Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeien.
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17.3. Bedingen en overeenkomsten welke van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn uitsluitend
rechtsgeldig indien deze door TG schriftelijk zijn bevestigd. De overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.
17.4. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Artikel 18: Rechtskeuze
Op alle door TG gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de
uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere (deel)overeenkomsten met Opdrachtgever is
met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 19: Geschillen
19.1. In geval van geschillen tussen Partijen spreken zij uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in
gezamenlijk overleg, zonder gerechtelijke tussenkomst, in de minne te schikken.
19.2. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal
deze voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
Artikel 20: Slotbepalingen
20.1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht
behouden.
20.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien TG geheel of gedeeltelijk van naam,
rechtsvorm of eigenaar verandert.
20.3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 april 2013.
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De Tops Groep C.V.
Aanvullende voorwaarden voor detachering
Artikel 21: Detachering
Detachering behelst een Opdracht waarbij een medewerker door TG ter beschikking wordt gesteld
aan Opdrachtgever om krachtens de Opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van
Opdrachtgever.
Artikel 22: Duur
22.1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
22.2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich
voordoet.
22.3. Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is
opzegging mogelijk met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient dan schriftelijk te
geschieden.
22.5. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Artikel 23: Locatie
23.1. In de Overeenkomst wordt aangegeven op welke plaats(en) de Opdracht zal worden uitgevoerd.
Tevens wordt aangegeven gedurende welke uren van de dag de Opdracht wordt uitgevoerd.
23.2. Indien Opdrachtgever verzoekt om diensten op locatie uit te voeren stelt Opdrachtgever
kosteloos werkruimte, telefoon- en/of datanetaansluiting alsmede de benodigde gegevens, apparatuur
dan wel andere faciliteiten beschikbaar.
Artikel 24: Contactpersonen
Bij de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen elk een contactpersoon aanwijzen, via wie de
contacten tussen Partijen zullen lopen.
Artikel 25: Inzet van medewerkers
25.1. Uitvoering van de Overeenkomst, door TG, zal geschieden via één of meer van de onderstaande
varianten:
a. Eigen personeel Opdrachtnemer: werknemers die tot TG in een privaatrechtelijke
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 staan, derhalve
personeelsleden waarvoor TG inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting/premieheffing
volksverzekeringen en voor de premies werknemersverzekeringen.
b. Inhuur zelfstandigen: zelfstandigen die geen werknemer van TG zijn en waarvoor TG derhalve
niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting/premieheffing volksverzekeringen en voor de premies
werknemersverzekeringen.
25.2. Van de in artikel 25.1. genoemde varianten zijn beide tegelijkertijd naast elkaar mogelijk. Op TG
rust de verplichting om Opdrachtgever desgevraagd zo volledig mogelijk te informeren over haar
feitelijke en juridische verhouding tot de medeweker waarvan zij gebruik maakt voor de uitvoering van
de Overeenkomst. In de Overeenkomst zal tevens worden vastgelegd welke variant van toepassing is.
Artikel 26: Non-concurrentie
Gedurende de duur van de Overeenkomst alsmede gedurende twee jaar na het einde daarvan zal
Opdrachtgever geen werknemers dan wel zelstandigen, die betrokken zijn bij de Overeenkomst, van
TG in dienst nemen, op enige andere grond te werk stellen of om advies vragen anders dan middels
een Overeenkomst met TG.
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Artikel 27: Inlenersaansprakelijkheid
Bij inlening en doorlening kan op grond van artikel 34 van de Invorderingswet 1990 en artikel 16a van
de Coördinatiewet Sociale Verzekering sprake zijn van inlenersaansprakelijkheid. Dit houdt in dat een
inlener – zoals in dit geval Opdrachtgever – in beginsel hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van
de loonheffingen en omzetbelasting die de uitlener – in dit geval TG – verschuldigd is aan de
Belastingdienst in verband met het verrichten van werkzaamheden door de werknemers ter uitvoering
van de Overeenkomst.
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De Tops Groep C.V.
Aanvullende voorwaarden voor werving en selectie
Artikel 28: Werving en selectie
Werving en selectie behelst een Opdracht waarbij TG ten behoeve van Opdrachtgever een kandidaat
zal werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en Opdrachtgever een rechtstreekse
arbeidsverhouding tot stand komt.
Artikel 29: Duur en einde
Een Opdracht tot werving en selectie eindigt op het moment dat:
a. Opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert, of;
b. door het verstrijken van de tussen Partijen overeengekomen maximale duur van de
Opdracht, of;
c. door intrekking door Opdrachtgever c.q. TG.
Artikel 30: Inspanningsplicht TG
Op basis van de Opdracht rust op TG uitsluitend een inspanningsverbintenis. TG zal naar beste
kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens één of meer kandidaten
selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever. TG is
derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
Artikel 31: Vergoeding
31.1. Opdrachtgever is aan TG voor de werving en selectie een bemiddelingsvergoeding verschuldigd
indien en zodra een door TG bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat in dienst treedt. Dit geldt
evenzeer indien een door TG voorgestelde kandidaat binnen één jaar na die introductie – al dan niet
na beëindiging van de Opdracht – in dienst treedt, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in
enigerlei functie, bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.
31.2. Afhankelijk van de van de rol die moet worden ingevuld bestaat de bemiddelingsvergoeding uit
een honorarium van tussen de 20% en 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat te
vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. In haar offerte zal TG aangeven welk percentage
van toepassing is.
Artikel 33: No cure, no pay
Indien TG er niet in slaagt om een geschikte kandidaat te selecteren is Opdrachtgever geen kosten
noch honorarium aan TG verschuldigd, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Artikel 34: Keuze kandidaat
34.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze met betrekking tot een door TG
voorgestelde kandidaat.
34.2. TG is niet aansprakelijk indien de kandidaat na indiensttreding niet blijkt te voldoen aan de
vereisten of verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een handelen
of nalaten van TG.
Artikel 35: Bemiddeling nieuwe kandidaat
35.1. Indien een door TG bemiddelde kandidaat binnen 3 maanden na indiensttreding uit eigen
beweging weer bij Opdrachtgever uit dienst treedt, zal TG, mits Opdrachtgever aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens TG heeft voldaan, eenmalig en naar beste vermogen, een nieuwe
kandidaat trachten te werven en te selecteren.
35.2. Indien Opdrachtgever van de, in artikel 35.1. genoemde, regeling gebruik wenst te maken, dient
hij binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat TG daarvan
schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op het hetgeen dat in dit artikel is
bepaald geen beroep (meer) kan doen.
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Artikel 36: Non-concurrentie
36.1. Het is Opdrachtgever zonder toestemming van TG niet toegestaan om gedurende één jaar na
het eindigen van een Opdracht met een kandidaat welke door TG is voorgesteld en in eerste instantie
door Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan dan
wel direct of indirect te werk te stellen.
36.2. Indien Opdrachtgever het in artikel 36.1. genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke
ingang een schadeloosstelling aan TG verschuldigd ter grootte van de in artikel 31.2. genoemde
bemiddelingsvergoeding.

9

