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Artikel 1 Algemeen 
 

1. Onder opdrachtgever of cliënt wordt verstaan degene die de opdracht voor de 
werkzaamheden verstrekt c.q. heeft verstrekt; hierna te noemen cliënt.  
Onder opdrachtnemer wordt verstaan Fos BV, handelend onder de naam PS-aan de 
slag. 
  

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst verzonden door PS-aan de slag en zijn geldig voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 

4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in 
deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
 

5. Indien PS-aan de slag niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PS-aan de 
slag in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 
Artikel 2 Facturatie 
 

1. De werkzaamheden van PS-aan de slag worden als volgt gefactureerd: 
- de bemiddeling van vast personeel wordt middels een vaste fee gefactureerd; 
- de werkzaamheden van tijdelijk personeel worden maandelijks aan de hand van het 

aantal gewerkte uren via een vast overeengekomen uurtarief gefactureerd. 
 
Artikel 3 Betaling en incassokosten 
 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op 
een door PS-aan de slag aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, 
tenzij schriftelijk anders door PS-aan de slag aangegeven. PS-aan de slag is 
gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van 
rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van één procent 
(1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag. 

3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de 
invordering van het door de cliënt verschuldigde en niet tijdige betaalde gemaakt, zijn 
voor rekening van de cliënt; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is 
voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op 
minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minsten  
€ 100,- per vordering bedragen. 
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Artikel 4 Aansprakelijkheid 
 

1. Vast en tijdelijk personeel bemiddeld door PS-aan de slag werkt voor rekening en 
risico van cliënt. PS-aan de slag kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor schade veroorzaakt door of werkzaamheden verricht door - vast of 
tijdelijk personeel bij cliënt.  

 
 
Artikel 5 Vrijwaring 
 

1. Cliënt vrijwaart PS-aan de slag voor eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de 
oorzaak aan andere dan aan cliënt toerekenbaar is. Indien PS-aan de slag uit dien 
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden PS-aan 
de slag zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat 
van hem in dat geval verwacht mag worden.  
Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PS-
aan de slag, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle 
kosten en schade aan de zijde van PS-aan de slag en derden daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening en risico van de cliënt. 

 
Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen 
 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PS-aan de slag partij is, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
rechtsbetrekking betrokken partij(en) aldaar woonplaats heeft (hebben).  

2. De rechter in de vestigingsplaats van PS-aan de slag is bij uitsluiting bevoegd van 
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin 
heeft PS-aan de slag het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet 
bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 
Artikel 7 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
 

1. Deze voorwaarden zijn door PS-aan de slag en de BV’s waarvoor zij handelt 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die 
gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met cliënt. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de 
uitleg daarvan.  

 
 
Velserbroek, 1 januari 2010 

 


