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Artikel 1 – Definities 
 
Onderstaande begrippen hebben, als zij met een hoofdletter worden geschreven, de 
betekenis zoals vastgelegd in dit artikel, waarbij de begrippen zowel in enkelvoud als in 
meervoud gebruikt kunnen worden: 
 
 

Cliënt: de onderneming of organisatie  ten behoeve van wie de in de 
Overeenkomst omschreven werkzaamheden worden verricht. 

Consultant: de persoon die door Opdrachtgever wordt ingeschakeld om de in de 
Overeenkomst omschreven werkzaamheden feitelijk uit te voeren. 

Opdracht: de Opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om ten gunste 
van Client diensten tegen een vastgestelde vergoeding te verrichten – 
waaronder de terbeschikkingstelling van een Consultant – zoals 
vastgelegd in de betreffende Overeenkomst.  

Opdrachtgever: Seven Stars B.V., Seven Stars Noord B.V. en/of Seven Stars Staffing 
Services B.V. 

Opdrachtnemer: De partij aan wie Opdrachtgever een Opdracht verstrekt. 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Partijen waarbij de Opdracht wordt 
verstrekt. 

Partij(-en):  Opdrachtnemer of Opdrachtgever. Wanneer het begrip in de 
meervoudsvorm gebruikt wordt, worden Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever tezamen bedoeld. 

 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten 

en overige overeenkomsten tussen Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer 
anderzijds betreffende diensten van Opdrachtgever gericht op de 
terbeschikkingstelling van Consultants aan Cliënten van Opdrachtgever.  

2. Eventuele leverings- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van 
toepassing en worden door Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing 
indien schriftelijk door Opdrachtgever bevestigd of schriftelijk met Opdrachtgever 
overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de 
Opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn 
verklaard. 

4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd is, zullen 
de overige bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zullen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer de ongeldige bepaling vervangen door een 
geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling, zodanig dat de nieuwe bepaling zo min mogelijk verschilt van die 
oorspronkelijke bepaling. 
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Artikel 3 – Opdracht 
 
1. De Opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst. De Overeenkomst 

zal voor de daar opgenomen bepaalde tijd worden aangegaan en van rechtswege 
eindigen op de daarin vermelde einddatum tenzij eerder is opgezegd door 
Opdrachtgever. Indien geen termijn voor de duur van de Overeenkomst is 
overeengekomen is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen 
door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van minimaal één 
maand. 

2. Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de mogelijkheid van tussentijdse 
opzegging is overeengekomen, kan Opdrachtgever schriftelijk opzeggen met 
inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is 
geen opzegtermijn overeengekomen of door Opdrachtgever bevestigd, dan geldt 
de in artikel 3.1 genoemde opzegtermijn.  

3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de  
Overeenkomst(en) voort te duren, blijven na beëindiging van de  
Overeenkomst(en) bestaan. 

4. De  Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door een partij 
worden opgezegd, indien: 

a. de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een 
termijn van 7 (zeven) dagen in verzuim verkeert;  

b. de andere partij geliquideerd is; 

c. de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is 
gedaan;  

d. de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd.  

5. De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere 
partij in verband met deze opzegging. Indien Opdrachtgever de opzeggende partij 
is dan worden alle vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer als gevolg 
van de opzegging onmiddellijk opeisbaar. 

6. Indien de Cliënt aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt de 
terbeschikkingstelling van een Consultant te willen voortzetten na het einde van de 
Opdracht, dan kan Opdrachtgever dat aan Opdrachtnemer meedelen en zal 
Opdrachtnemer zich er in dat geval voor inspannen de terbeschikkingstelling van 
de betreffende Consultant te verlengen. Indien ten aanzien van de verlenging geen 
nieuwe Overeenkomst wordt aangegaan gelden de voorwaarden uit de 
voorgaande Overeenkomst, met uitzondering van de nieuw overeengekomen 
termijn. 

7. Opdrachtgever verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring 
zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtgever. 

 
 
Artikel 4 – Verplichtingen 

1. De werkzaamheden worden door de Opdrachtnemer naar eigen professioneel 
inzicht verricht, waarbij Opdrachtnemer zich verplicht de doelstellingen en redelijke 
aanwijzingen van Opdrachtgever en de Cliënt met betrekking tot de 
werkzaamheden na te leven respectievelijk op te volgen.  

2. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard en omvang van de door 
Opdrachtnemer op grond van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden in 
redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met de 
Opdrachtnemer, waarna de wijzigingen zo spoedig mogelijk na het overleg in 
werking treden. 
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3. Opdrachtnemer garandeert voor de duur van de Opdracht dat: 
i) de Consultant de geldende huisregels van Cliënt zal naleven, waaronder 

richtlijnen ten aanzien van toegang en beveiliging in de ruimste zin; 
ii) de werkzaamheden op vakbekwame wijze binnen de gestelde termijn zullen 

worden uitgevoerd en de werkzaamheden zullen voldoen aan de 
overeengekomen eisen en aan de redelijke verwachtingen van Opdrachtgever 
en de Cliënt; 

iii) er voor de uitvoering van de werkzaamheden, inclusief eventuele 
garantiewerkzaamheden, voldoende capaciteit beschikbaar is, tenzij sprake is 
van overmacht; 

iv) voor de duur van de Overeenkomst haar Consultant voldoet aan de 
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van betrouwbaarheid, opleiding, 
deskundigheid en ervaring. 

4. Opdrachtnemer is slechts na de voorgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever gerechtigd om de in de Overeenkomst genoemde Consultant te 
vervangen. Opdrachtgever heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de 
vervanging te weigeren en mag alsdan, bij het daadwerkelijk terugtrekken van de 
Consultant, de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen. Opdrachtnemer is in dat 
geval aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door Opdrachtgever en/of de Cliënt 
geleden schade. 

5. Indien de Opdrachtnemer weet of vermoedt dat niet aan de garanties die zijn 
neergelegd in artikel 4.3 is of zal worden voldaan, zal zij Opdrachtgever ommegaand 
schriftelijk informeren. In het geval Opdrachtnemer, ook na schriftelijke aanmaning, 
waarbij een redelijke termijn van maximaal 7 dagen wordt gesteld, niet voldoet aan 
de garanties die zijn neergelegd in artikel 4.3, heeft Opdrachtgever, onverminderd 
verdere rechten, het recht voor rekening van Opdrachtnemer het verzuim te 
verhelpen.  

6. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van een Overeenkomst slechts gebruik 
maken van de diensten van derden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever.  

7. Opdrachtnemer is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever niet gerechtigd vorderingen op Opdrachtgever uit hoofde van de 
Overeenkomst aan derden over te dragen. 

 
 
Artikel 5 – Urenverantwoording, facturering en betaling 
 

1. Opdrachtnemer dient de door de betreffende Consultants in het kader van een 
Opdracht gewerkte uren te verantwoorden door middel van het door Opdrachtgever 
ter beschikking gestelde urenregistratieformulier of op een door Opdrachtgever 
aangegeven andere wijze. Dat formulier dient door de Cliënt voor akkoord te zijn 
ondertekend.  

2. Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren overeenkomstig het in de Overeenkomst 
vastgelegde uurtarief. Het uurtarief omvat de volledige vergoeding voor de door 
Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en gemaakte (reis- en 
verblijfs)kosten, exclusief de verschuldigde omzetbelasting.  

3. Opdrachtgever zal 55% van het door Opdrachtnemer gefactureerde bedrag 
(inclusief BTW)  storten op de G-rekening van Opdrachtnemer. 

4. Opdrachtnemer zal maandelijks, binnen 30 dagen na de voor de Cliënt verrichte 
werkzaamheden in de voorafgaande maand, zijn facturen sturen aan het door 
Opdrachtgever bekend gemaakte factuuradres. Opdrachtnemer dient in haar 
facturen de datum waarop de werkzaamheden zijn verricht, het project- of 
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contractnummer, de gewerkte uren en andere door Opdrachtgever schriftelijk aan 
haar kenbaar gemaakte gegevens te vermelden. 

5. Betaling zal door Opdrachtgever plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van 
de betreffende factuur en de daarbij behorende gegevens, onder de voorwaarde dat 
het urenregistratieformulier voor akkoord is getekend door de Cliënt. 

6. Indien Opdrachtnemer niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever voldoet, 
heeft Opdrachtgever het recht de voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen op te schorten. 

 
 
Artikel 6 – Intellectuele eigendom 
 
1. Voor zover Opdrachtnemer of een Consultant bij de uitvoering van werkzaamheden 

intellectuele eigendomsrechten verkrijgt, zullen deze rechten onverwijld na het 
ontstaan daarvan aan de Cliënt worden overgedragen (al dan niet via 
Opdrachtgever), welke overdracht reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover 
voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal 
Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van 
zodanige rechten aan Opdrachtgever en/of de Cliënt zijn medewerking verlenen, 
zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer staat er voor in dat 
de betreffende Consultant die rechten daadwerkelijk aan Opdrachtgever en/of de 
Cliënt zal overdragen. 

2. Indien tussen partijen verschil van mening zal bestaan over de eigendom van 
materialen, resultaten van diensten of documentatie respectievelijk de intellectuele 
eigendomsrechten daarvan, wordt ervan uitgegaan dat de eigendom bij Cliënt 
berust.  

3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van 
een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze aanspraken 
berusten op door of namens Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden ten 
behoeve van Opdrachtgever en/of de Cliënt. Opdrachtnemer zal voor eigen 
rekening maatregelen treffen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van enige 
stagnatie bij Opdrachtgever en/of de Cliënt en tot beperking van de door 
Opdrachtgever en/of de Cliënt te maken extra kosten en/of te lijden schade. 

4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten 
licentieovereenkomsten met betrekking tot het gebruik van eventueel 
auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken, modellen en uitvindingen en 
intellectuele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uitvoering van 
werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart Opdrachtgever voor de gevolgen van 
eventuele inbreuken op rechten van derden. 

 

 
Artikel 7 – Relatiebeding 
 
1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal 

Opdrachtnemer zich ervan onthouden om gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst dan wel binnen één jaar daarna, direct of indirect, via Consultants of 
anderszins werkzaamheden te verrichten voor de Cliënt. Opdrachtnemer staat er 
hierbij jegens Opdrachtgever voor in dat de aan haar gelieerde ondernemingen de 
verplichtingen uit deze Overeenkomst zullen nakomen. 

2. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen 
Partijen gedurende de looptijd van een Overeenkomst, dan wel binnen één jaar na 
het eindigen daarvan, geen bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken 
medewerkers van de andere partij in dienst nemen. 

3. Opdrachtnemer zal haar medewerker(s) (inclusief bij haar gedetacheerde personen 
en/of door haar ingeleende personen en/of Consultants) verplichten het bepaalde in 
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artikel 7.1 na te leven. Opdrachtnemer staat voor de nakoming van die 
verplichtingen door haar medewerker(s) in, met dien verstande dat het in artikel 7.1 
genoemde relatiebeding ten aanzien van die medewerkers uitsluitend geldt voor 
zover het betreft het werkzaam zijn voor een Cliënt tijdens de looptijd van een 
Overeenkomst en niet voor de periode van één jaar daarna. 

4. Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in artikel 7.1 verbeurt 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een aankondiging of 
ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van EUR 25.000 (zegge: 
vijfentwintig duizend Euro) voor iedere inbreuk, en een direct opeisbare boete van 
EUR 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro) voor iedere dag dat de inbreuk 
voortduurt, onverlet het recht van Opdrachtgever om (i) volledige schadevergoeding 
te verlangen voor ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor 
zover deze uitgaat boven het bedrag van de verbeurde boete(s) en/of (ii) nakoming 
van de Overeenkomst  te vorderen. 

 
 
Artikel 8 – Geheimhouding 
 
1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe, zowel voor de duur van Overeenkomst en/of de 

Opdracht(en) als na beëindiging daarvan, om geen kennis, informatie of gegevens 
in verband met de door haar te verrichten of reeds verrichtte opdrachten, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, aan derden te 
openbaren. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze geheimhoudingsverplichting 
wordt opgelegd aan haar werknemers en/of door hen ingeschakelde derden en zij 
deze verplichting zullen naleven. 

2. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsverklaring, volgens het model dat als 
Bijlage is opgenomen, ondertekenen en aan Opdrachtgever verstrekken vóór 
ondertekening van de Overeenkomst. Cliënt heeft het recht Opdrachtnemer de 
werkzaamheden niet aan te laten vangen indien de geheimhoudingsverklaring niet 
is verstrekt. Indien de geheimhoudingsverklaring niet voorafgaand aan de initiële 
aanvang van de Overeenkomst verstrekt is, kan Opdrachtgever de Overeenkomst 
direct, zonder opzegtermijn, beëindigen. Eventuele door Opdrachtnemer gewerkte 
uren komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

 
 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

 
1. Als Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van 

haar verplichtingen uit de Overeenkomst of een onrechtmatige daad pleegt die aan 
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever 
aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade. 

2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken en/of vorderingen 
van derden, daaronder begrepen van Cliënt, die een gevolg zijn van de 
werkzaamheden van Opdrachtnemer, een en ander met inachtneming van 
artikel 9.1. 

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de 
verzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Deze beperking geldt niet indien 
er sprake is van opzet of grove schuld of ten aanzien van aanspraken op 
schadevergoeding als gevolg van dood of letsel. 

4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor en staat ervoor in dat alle verschuldigde 
belastingen en/of premies sociale verzekeringen juist, volledig en tijdig worden 
aangegeven en afgedragen en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van 
derden wegens het niet juist, volledig of tijdig aangeven en afdragen van de 
verschuldigde belastingen en/of sociale premies. 
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5. Opdrachtnemer is verplicht een verzekering af te sluiten en zich verzekerd te 
houden voor beroepsaansprakelijkheid met een verzekerde som van minimaal EUR 
1.000.000 per aanspraak met vrijheid van leveringsvoorwaarden bij het aangaan 
van een overeenkomst en een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid met een 
verzekerde som van minimaal EUR 2.500.000 per aanspraak. Opdrachtnemer zal 
op eerste verzoek van Opdrachtgever een kopie van de betreffende polis(sen) 
verstrekken. 

 
Artikel 10 – Toepasselijk recht 
 
1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Elk geschil tussen partijen zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, 

locatie Zwolle, onverminderd het recht van Opdrachtgever om geschillen voor te 
leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


