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Deel A
Aanvullend en aansluitend op de Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van
uitzendkrachten Lavi Personeel, zijn van toepassing de Algemene voorwaarden Paytra BV, Kamer van
Koophandelnummer 18072838 te Rotterdam. www.paytra.nl
Mocht er sprake zijn van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden pakketten dan zullen de
bepalingen van de algemene voorwaarden Paytra BV voorrang hebben.
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Deel B
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten
uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.
Lavi Personeel BV
b) Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel
7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een
derde onder leiding en toezicht van die derde
c) Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan
een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van
het opdrachtgevertarief
d) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is bij de
opdracht
e) Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een Opdracht
f) Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de
uitzendonderneming en de uitzendkracht en of in de CAO, inhoudend dat de
arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de
uitzendkracht is door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de
opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek)
g) CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en betrokken
werknemersorganisaties anderzijds
h) Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de CAO
i) Opdrachtgevertarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief,
exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per
uur gerekend, tenzij anders vermeld.
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Artikel 1 Werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten tussen de
uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de
totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaven.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden
door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien
schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.
Artikel 2 Vervanging en beschikbaarheid
1.De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging
van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de
opdracht, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming,
behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de CAO en de
ontslagrichtlijnen voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke
gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden
dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de
opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
Artikel 3 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht
1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een
uitzendkracht wordt verstaan:
- het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een
overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
- het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde
(bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
- het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en
die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in art.2:24b BVV) dan wel de één een
dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in art. 2:24a BW).
2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
- de aspirant-uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven:
- de(aspirant)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever:
- de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de
arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een
uitzendkracht Indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
4. De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de
uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
5. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de
uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of
beëindigd heeft en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet
rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
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6. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 tot en met 5 bepaalde binnen een termijn
van 6 maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht
aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan De uitzendonderneming de volgende
vergoeding verschuldigd:
a. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt voordat de terbeschikkingstelling tien gewerkte
weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de
betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
b. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling tien gewerkte
weken heeft geduurd maar voordat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een
vergoeding ten bedrage van 12% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht
over de periode van zes maanden;
c. indiende arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien
gewerkte weken heeft geduurd maar voordat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft
geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de
betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden.
7. Onder ‘gewerkte weken’ wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever
werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. De opdrachtgever is dein lid 6 genoemde vergoeding ook
verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever
is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de
uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd
rechtstreeks of via derden benadert en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende
uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
8. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een mogelijke opdrachtgever is
voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor
dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever
een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van
toepassing zou zijn geweest over 1040 te werken uren, indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn
gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever door tussenkomst
van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie
maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of
indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht
rechtstreeks of via derden benadert en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een
arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin
van dit lid.
9. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die
tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen
opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden
die De uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgevertarief over
de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgeer de in lid f.
van dit artikel genoemde vergoeding voldoen, voor zover van toepassing.
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10. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet
tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief voor de
betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de
opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
11. Het opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode
(week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal
uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum
van 20 uur.
12. Het bepaalde in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening
gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel.
Artikel 6 Opschortingrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk
op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
- dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
- de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden
gesteld én;
- de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de
loondoorbetalingplicht op grond van de CAO.
De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
Artikel 7 Werkprocedure
1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming 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.
2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar
bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende
(kandidaat-)uitzendkrachten, welke (kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering
van de opdracht. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te wijzen,
waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de
opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder een concrete
aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of
niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van
een uitzend kracht.
Artikel 8 Arbeidsomstandigheden
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt
aangemerkt als werkgever.
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1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming
van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende
regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede
arbeidsomstandigheden in het algemeen.
2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval
één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde
beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de
uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien
wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat
daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het
bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan
worden opgemaakt of en in hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat
onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De
opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de
beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het kader van de
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op
grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in
dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.
Artikel 9 Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden,
opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle
daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding,
zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds
afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten
aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
Artikel 10 Geheimhouding
1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere
partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan
derden, tenzij - en alsdan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te
kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten
geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of
gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
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3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De
opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de
ter zake opgemaakte verklaring/ overeenkomst aan de uitzendonderneming.
4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete. dwangsom of eventuele schade van de
opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
Artikel 11 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid,
burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.
2. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten
wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van
uitzendkrachten.
Artikel 12 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn
onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van
zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om
objectieve redenen gerechtvaardigd is.
2. De opdrachtgever, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis
worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.
Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in
eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het
hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.
Artikel 14 Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het
overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de
te vervangen bepalingen.
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