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Algemene voorwaarden voor het ter beschik-
king stellen van professionals en het gebruik 
van website(s) en database(s)

Artikel 1: Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 

toepassing op alle voorstellen, aanbie-
dingen, opdrachten en overige over-
eenkomsten van en door Code Deta, 
handelsnaam van QOORE B.V., voor 
zover één en ander betrekking heeft op 
het ter beschikking stellen van profes-
sionals aan opdrachtgevers. 

2. Eventuele inkoop- of andere (algeme-
ne) voorwaarden van de opdrachtgever 
zijn niet van toepassing.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwij-
kende afspraken zijn slechts van toepas-
sing indien schriftelijk overeengekomen 
met de directie van QOORE B.V. en gel-
den slechts uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 2: Definities
1. Code Deta: QOORE B.V. mede hande-

lend onder de naam Code Deta, statu-
tair gevestigd aan de Europa-Allee 6 te 
(8265 VB) Kampen en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder num-
mer 70726345, zoals genoemd in artikel 
1, die op basis van een overeenkomst 
professionals ter beschikking stelt aan 
opdrachtgevers.

2. Professional: iedere natuurlijke persoon, 
die een uitzendovereenkomst als be-
doeld in artikel 7:690 BW is aangegaan 
met Code Deta, teneinde arbeid te ver-
richten voor een derde onder leiding en 
toezicht van die derde.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die een professional werk-
zaamheden onder diens leiding en toe-
zicht in het kader van een opdracht, als be-
doeld in lid 4 van dit artikel, laat uitvoeren.

4. Opdracht: de overeenkomst tussen 
een opdrachtgever en Code Deta op 
grond waarvan een (enkele) professio-
nal, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, 
door Code Deta aan de opdrachtgever 
ter beschikking wordt gesteld om onder 
diens leiding en toezicht werkzaamhe-
den te verrichten, zulks tegen betaling 
van het opdrachtgeverstarief.

5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstel-

ling van een professional in het kader 
van een opdracht.

6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling 
in de arbeidsovereenkomst tussen Code 
Deta en de professional en/of in de CAO, 
inhoudende dat de arbeidsovereen-
komst van rechtswege eindigt doordat 
de terbeschikkingstelling van de profes-
sional door Code Deta aan de opdracht-
gever op verzoek van de opdrachtgever 
ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

7. CAO: de collectieve arbeidsovereen-
komst voor professionals, gesloten 
tussen de Algemene Bond voor Uit-
zendondernemingen (ABU) en betrok-
ken werkgeversorganisaties anderzijds.

8. Opdrachtgeverstarief: het door de op-
drachtgever aan Code Deta verschuldig-
de tarief, exclusief toeslagen, kostenver-
goedingen en BTW. Het tarief wordt per 
uur berekend, tenzij anders vermeld.

9. Inlenersbeloning: de rechtens geldende 
beloning van een werknemer in dienst 
van de opdrachtgever, werkzaam in een 
functie die gelijk of gelijkwaardig is aan 
de functie die de professional uitoefent. 
De inlenersbeloning bestaat volgens de 
CAO uit de navolgende elementen:

a. het geldende loon in de schaal
b. de van toepassing zijnde arbeidsduur-

verkorting (naar keuze van Code Deta 
te compenseren in tijd of geld)

c. toeslagen voor overwerk, verschoven 
uren, onregelmatigheid (waaronder 
feestdagentoeslag) en ploegentoesla-
gen en werken onder fysiek belastende 
omstandigheden samenhangend met 
de aard van het werk

d. initiële loonsverhogingen, hoogte en 
tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald

e. kostenvergoedingen (voor zover Code 
Deta deze vrij van loonheffing en pre-
mies kan betalen)

f. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de 
opdrachtgever bepaald.

10. Week: De kalenderweek die begint op 
maandag om 00.00 uur en eindigt op 
zondag om 24.00 uur.

Artikel 3: De opdracht en de terbeschikking-
stelling
1. De opdracht wordt aangegaan voor be-

paalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de 
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opdracht die wordt aangegaan: 
• of voor een vaste periode;
• of voor een bepaalde periode;
• of voor een bepaalde periode die 

een vaste periode niet overschrijdt.
 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt 

van rechtswege door het verstrijken van 
de overeengekomen tijd of doordat een 
vooraf vastgestelde objectief bepaalba-
re gebeurtenis zich voordoet.

3. Opzegging van een opdracht voor on-
bepaalde tijd dient schriftelijk te ge-
schieden met inachtneming van een 
opzegtermijn van 30 kalenderdagen.

4. Tussentijdse opzegging van de opdracht 
voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
Indien tussentijdse opzegging is overeen-
gekomen, is opzegging mogelijk met een 
opzegtermijn van 30 kalenderdagen. De 
opzegging dient schriftelijk te geschieden.

5. Elke opdracht eindigt onverwijld we-
gens ontbinding op het tijdstip dat één 
van de partijen de ontbinding van de op-
dracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillisse-

ment is verklaard of surseance van 
betaling heeft aangevraagd. 

 Indien Code Deta de ontbinding op één 
van deze gronden inroept, ligt in de ge-
draging van de opdrachtgever, waarop de 
ontbinding is gebaseerd, het verzoek van 
de opdrachtgever besloten om de terbe-
schikkingstelling te beëindigen. Dit leidt 
niet tot enige aansprakelijkheid van Code 
Deta voor de schade die de opdrachtge-
ver dientengevolge lijdt. Ten gevolge van 
de ontbinding zullen de vorderingen van 
Code Deta onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. Het einde van de opdracht betekent het 
einde van de terbeschikkingstelling. Be-
eindiging van de opdracht door de op-
drachtgever houdt in het verzoek van 
de opdrachtgever aan Code Deta om 
de lopende terbeschikkingstelling(en) 
te beëindigen tegen de datum waarop 
de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, 
respectievelijk waartegen de opdracht 
rechtsgeldig is ontbonden.

7. Indien tussen de professional en Code 
Deta het uitzendbeding geldt, eindigt de 
terbeschikkingstelling van de professional 

op verzoek van de opdrachtgever op het 
moment dat de professional meldt dat hij 
niet in staat is de arbeid te verrichten we-
gens arbeidsongeschiktheid. Voor zover 
nodig wordt de opdrachtgever geacht dit 
verzoek te hebben gedaan. De opdracht-
gever zal dit verzoek desgevraagd schrif-
telijk aan Code Deta bevestigen.

8. De terbeschikkingstelling eindigt van 
rechtswege indien en zodra Code Deta 
de professional niet meer ter beschikking 
kan stellen, doordat de arbeidsovereen-
komst tussen Code Deta en de professi-
onal is geëindigd en de arbeidsovereen-
komst niet aansluitend wordt voortgezet 
ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. 

9. Opdrachten worden aangegaan voor 
arbeid in Nederland. Indien opdrachtge-
ver voornemens is de professional in het 
buitenland arbeid te laten verrichten, 
zal vooraf schriftelijk toestemming van 
Code Deta verplicht zijn. In de schriftelij-
ke toestemming worden ook eventuele 
aanvullende wettelijke verplichtingen en 
afspraken vastgelegd.

Artikel 4: Vervanging en beschikbaarheid
1. Code Deta is gerechtigd om gedurende 

de looptijd van de opdracht een vervan-
gende professional aan te bieden. De 
opdrachtgever kan een dergelijk voor-
stel op redelijke grond afwijzen.

2. Code Deta is te allen tijde gerechtigd aan 
de opdrachtgever een voorstel te doen 
tot vervanging van een ter beschikking 
gestelde professional door een andere 
professional onder voortzetting van de 
opdracht, zulks met het oog op het be-
drijfsbeleid of personeelsbeleid van Code 
Deta, behoud van werkgelegenheid of 
naleving van geldende wet- en regelge-
ving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn 
voor de uitzendbranche. De opdrachtge-
ver zal een dergelijk voorstel slechts op 
redelijke gronden afwijzen. De opdracht-
gever zal een eventuele afwijzing desge-
vraagd schriftelijk motiveren.

3. Code Deta schiet niet toerekenbaar te-
kort jegens de opdrachtgever en is niet 
gehouden tot vergoeding van enige 
schade of kosten aan de opdrachtgever, 
indien Code Deta om welke reden dan 
ook een (vervangende) professional niet 
(meer), althans niet (meer) op de wijze 
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en in de omvang als bij de opdracht of 
nadien overeengekomen aan de op-
drachtgever ter beschikking kan stellen.

4. Indien de professional wordt vervangen 
door een andere professional zal de uur-
beloning ten aanzien van de vervangen-
de professional opnieuw worden vast-
gesteld op de basis als vermeld in artikel 
9 van deze Algemene Voorwaarden en 
zal het opdrachtgeverstarief dienover-
eenkomstig worden aangepast.

Artikel 5: Opschortingsrecht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de 

tewerkstelling van de professional tijde-
lijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, 
tenzij er sprake is van overmacht in de 
zin van artikel 6:75 BW.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is op-
schorting 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 professional niet te werk kan 
worden gesteld; 

• én Code Deta jegens de professional 
met succes een beroep kan doen op 
uitsluiting van de loondoorbetalings-
plicht op grond van de CAO.

3. Indien de opdrachtgever niet gerech-
tigd is de tewerkstelling tijdelijk op te 
schorten, maar de opdrachtgever tijde-
lijk geen werk heeft voor de professio-
nal of de professional niet te werk kan 
stellen, is de opdrachtgever gehouden 
voor de duur van de opdracht onver-
kort aan Code Deta het opdrachtgever-
starief te voldoen over het per periode 
(week, maand, en dergelijke) krachtens 
opdracht laatstelijk geldende of gebrui-
kelijk aantal uren en overuren.

Artikel 6: Werkprocedure
1. De opdrachtgever verstrekt Code Deta 

voor aanvang van de opdracht juiste 
en volledige informatie van de functie, 
functie-eisen, toepasselijke (bedrijfstak)
CAO, inlenersbeloning, functie-inscha-
ling, werktijden, arbeidsduur, werk-
zaamheden, arbeidsplaats, arbeidsom-
standigheden en de beoogde looptijd 
van de opdracht.

2. Code Deta bepaalt aan de hand van de 

door de opdrachtgever verstrekte infor-
matie en de haar bekende hoedanighe-
den, kennis en vaardigheden van de voor 
ter beschikking in aanmerking komende 
professionals, welke professionals zij aan 
de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering 
van de opdracht. De opdrachtgever is 
gerechtigd de voorgestelde professional 
af te wijzen, waardoor de terbeschikking-
stelling van de voorgestelde professional 
geen doorgang vindt.

3. Ieder voorstel door Code Deta van een 
professional aan een potentiële op-
drachtgever wordt gedaan zonder ex-
clusiviteit voor de opdrachtgever. Het 
staat Code Deta derhalve te allen tijde 
vrij de professional bij meerdere op-
drachtgevers voor te stellen.

4. Code Deta schiet niet tekort jegens de 
opdrachtgever en is niet gehouden tot 
vergoeding van enige schade, indien 
de contacten tussen de opdrachtge-
ver en Code Deta, voorafgaande aan 
de mogelijke opdracht, waaronder be-
grepen een concrete aanvraag van de 
opdrachtgever om een professional ter 
beschikking te stellen, om welke reden 
dan ook niet of niet binnen de door de 
opdrachtgever gewenste termijn, leiden 
tot de daadwerkelijke terbeschikking-
stelling van een professional.

5. Code Deta is niet aansprakelijk voor scha-
de ten gevolge van het inzetten van pro-
fessionals die niet blijken te voldoen aan 
de door de opdrachtgever gestelde eisen, 
tenzij de opdrachtgever binnen een re-
delijke termijn na aanvang van de terbe-
schikkingstelling een klacht ter zake bij 
Code Deta indient en daarbij bewijst dat 
er sprake is van opzet of bewuste roeke-
loosheid van Code Deta bij de selectie.

Artikel 7: Arbeidsduur en werktijden
1. De arbeidsomvang c.q. arbeidsduur en 

de werktijden van de professional bij de 
opdrachtgever worden vastgelegd in de 
opdrachtbevestiging, dan wel anders 
overeengekomen. De werktijden, de ar-
beidsduur, de pauze en de rusttijden van 
de professional zijn gelijk aan de bij op-
drachtgever ter zake gebruikelijke tijden 
en uren, tenzij anders is overeengekomen. 
De opdrachtgever staat er voor in dat de 
arbeidsduur en de rust- en werktijden van 
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de professional voldoen aan de wettelijke 
vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe 
dat de professional de rechtens toege-
stane werktijden en de overeengekomen 
arbeidsomvang niet overschrijdt.

2. Vakantie en verlof van de professional wor-
den geregeld conform de wet en de CAO.

3. Indien de professional specifieke scho-
ling dan wel werkinstructies behoeft voor 
de uitvoering van de opdracht zullen de 
uren, die de professional aan deze scho-
ling besteedt, als gewerkte uren in reke-
ning worden gebracht bij de opdrachtge-
ver, tenzij dit anders is overeengekomen. 
De voor overige scholing benodigde af-
wezigheidsperioden worden in overleg 
tussen de opdrachtgever en Code Deta 
vastgesteld en zo mogelijk bij de aan-
vang van de opdracht overeengekomen.

4. De opdrachtgever is verplicht erop toe te 
zien dat de afgesproken arbeidsomvang 
dan wel het aantal uur dat de professional 
per periode werkt niet structureel wordt 
overschreden. Indien de professional struc-
tureel meer uren werkt en wordt ingezet 
dan is afgesproken met de opdrachtgever 
in de opdrachtbevestiging en de profes-
sional een beroep doet op het rechtsver-
moeden, dan wordt de urenomvang in de 
opdrachtbevestiging eveneens aangepast 
gelijk aan het nieuwe aantal uren. De op-
drachtgever is verplicht het opdrachtge-
verstarief aan Code Deta te voldoen over 
deze nieuwe arbeidsomvang.

5. Opdrachtgever zal de professional te 
werk stellen voor de volledige arbeids-
duur (urengarantie) zoals met Code Deta 
overeengekomen. Indien de opdracht-
gever tijdelijk geen of minder werk voor 
de medewerker heeft, dan wel op andere 
dagen en/of tijdstippen dan de professio-
nal normaliter werkte, of de professional 
niet te werk kan stellen, dan blijft de op-
drachtgever voor de resterende duur van 
de opdracht onverkort het tarief verschul-
digd over de afgesproken arbeidsduur 
dan wel – indien een duidelijke afspraak 
ontbreekt – de gebruikelijke arbeidsduur, 
tenzij de arbeidsduur is opgevuld met 
passende arbeid. Opdrachtgever zal de 
professional te werk stellen voor de vol-
ledige arbeidsduur (urengarantie) zoals 
met Code Deta overeengekomen. Indien 
de opdrachtgever tijdelijk geen of minder 
werk voor de professional heeft, dan wel 

op andere dagen en/of tijdstippen dan 
de professional normaliter werkte, of de 
professional niet te werk kan stellen, dan 
blijft de opdrachtgever voor de resteren-
de duur van de opdracht onverkort het 
tarief verschuldigd over de afgesproken 
arbeidsduur dan wel – indien een duide-
lijke afspraak ontbreekt – over de gebrui-
kelijke arbeidsduur, tenzij de arbeidsduur 
is opgevuld met passende arbeid.

Artikel 8: Bedrijfssluitingen en verplichte 
vrije dagen
1. De opdrachtgever dient Code Deta bij het 

aangaan van de opdracht te informeren 
omtrent eventuele bedrijfssluitingen en 
collectief verplichte vrije dagen gedu-
rende de looptijd van de opdracht, opdat 
Code Deta deze omstandigheid, indien 
mogelijk, deel kan laten uitmaken van de 
arbeidsovereenkomst met de professio-
nal. Indien een voornemen tot vaststelling 
van een bedrijfssluiting en/of collectief 
verplichte vrije dagen bekend wordt na 
het aangaan van de opdracht, dient de 
opdrachtgever onmiddellijk na het be-
kend worden hiervan Code Deta te infor-
meren. Indien de opdrachtgever nalaat 
om Code Deta tijdig te informeren, is de 
opdrachtgever gehouden voor de duur 
van de bedrijfssluiting onverkort aan Code 
Deta het opdrachtgeverstarief te voldoen 
over het krachtens de opdracht en voor-
waarden laatstelijk geldende of gebruike-
lijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 9: Functie en beloning
1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt 

de opdrachtgever de omschrijving van de 
door de professional uit te oefenen func-
tie en de bijbehorende inschaling in de 
beloningsregeling van de opdrachtgever.

2 De beloning van de professional, daaron-
der mede begrepen eventuele toeslagen 
en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld 
conform de CAO (daaronder mede begre-
pen de bepalingen omtrent de inleners-
beloning, zie hierna leden 4 en 6) en de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
zulks aan de hand van de door opdracht-
gever verstrekte functieomschrijving.

3.  Indien op enig moment blijkt dat de 
functieomschrijving en de bijbehorende 
inschaling niet overeenstemmen met de 
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werkelijk door de professional uitgeoe-
fende functie, zal de opdrachtgever aan 
Code Deta onverwijld de juiste functie-
omschrijving met bijbehorende inscha-
ling aanreiken. De beloning van de pro-
fessional zal opnieuw worden vastgesteld 
aan de hand van de nieuwe functieom-
schrijving. De functie en/of inschaling kan 
tijdens de opdracht worden aangepast, 
indien de professional op die aanpassing 
in redelijkheid aanspraak maakt met een 
beroep op wet- en regelgeving, de CAO 
en/of de inlenersbeloning. Indien de aan-
passing leidt tot een hogere beloning, 
corrigeert Code Deta de beloning van de 
professional en het opdrachtgeverstarief 
dienovereenkomstig. De opdrachtgever is 
dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment 
van de uitoefening van de daadwerkelijke 
functie aan Code Deta schuldig.

4. Code Deta is op grond van de CAO 
verplicht vanaf de eerste werkdag de 
inlenersbeloning toe te passen. Indien 
en voor zover voor de professional, van-
wege niet indeelbaarheid, een beloning 
wordt vastgesteld, stelt de opdracht-
gever Code Deta tijdig en in ieder ge-
val direct bij het bekend worden op de 
hoogte van een wijziging in het functie-
gebouw van de opdrachtgever, die tot 
gevolg heeft dat de door de professio-
nal uitgeoefende functie alsnog in het 
functiegebouw van de opdrachtgever 
kan of had moeten worden ingedeeld. 
De beloning en het opdrachtgeversta-
rief worden in dat geval overeenkomstig 
lid 3 van dit artikel aangepast.

5. De opdrachtgever stelt Code Deta tijdig 
en in ieder geval direct bij het bekend 
worden, op de hoogte van wijzigingen 
in de inlenersbeloning en van vastge-
stelde initiële loonsverhogingen. Dit is 
niet van toepassing indien en zolang de 
professional wordt beloond conform de 
CAO-beloning voor de allocatiegroep.

6. Vergoedingen en toeslagen zoals voor 
overwerk, reisuren en/of reistijd, fy-
siek belastende omstandigheden, werk 
in ploegendiensten of onregelmatig-
heid, op bijzondere tijden of dagen 
(daaronder begrepen feestdagen) en/
of verschoven uren en/of bereikbaar-
heids- of beschikbaarheidsdiensten 
worden beloond conform de ter zake 
geldende regeling in de CAO of – indien 

van toepassing – andere toepasselijke 
arbeidsvoorwaarderegeling(en) con-
form de inlenersbeloning en worden 
aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 10: Goede uitoefening van leiding en 
toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien 

van de professional bij de uitoefening 
van het toezicht of de leiding, alsmede 
met betrekking tot de uitvoering van het 
werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige 
wijze als waartoe hij ten opzichte van 
zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan 
de professional op zijn beurt aan een der-
de ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een 
derde ter beschikking te stellen voor het 
onder leiding of toezicht van deze derde 
verrichten van werkzaamheden. Onder 
doorlening wordt mede verstaan het door 
de opdrachtgever ter beschikking stellen 
van een professional aan een (rechts) per-
soon waarmee de opdrachtgever in een 
groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de professional 
slechts te werk stellen in afwijking van het 
bij opdracht en voorwaarden bepaalde, in-
dien Code Deta en de professional daar-
mee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de professional in het 
buitenland door een in Nederland ge-
vestigde opdrachtgever is slechts mo-
gelijk onder strikte leiding en toezicht 
van de opdrachtgever en voor bepaalde 
tijd, indien dit schriftelijk is overeengeko-
men met Code Deta en de professional 
daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5. De opdrachtgever zal aan de professio-
nal de schade vergoeden die deze lijdt 
doordat een aan hem toebehorende 
zaak, die in het kader van de opgedra-
gen werkzaamheden is gebruikt, is be-
schadigd of teniet gedaan.

6. Code Deta is tegenover de opdrachtgever 
niet aansprakelijk voor schaden en verlie-
zen aan de opdrachtgever, derden dan wel 
aan de professional zelf die voortvloeien uit 
doen of nalaten van de professional.

7. Code Deta is tegenover de opdrachtgever 
niet aansprakelijk voor verbintenissen die 
professionals zijn aangegaan met of die 
voor hen zijn ontstaan jegens de opdracht-
gever of derden, al dan niet met toestem-
ming van de opdrachtgever of die derden.
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8. De opdrachtgever vrijwaart Code Deta 
voor elke aansprakelijkheid (inclusief 
kosten met inbegrip van de daadwerke-
lijke kosten van rechtsbijstand) van Code 
Deta als werkgever van de professional 
– direct of indirect – ter zake van de in 
leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde 
schaden, verliezen en verbintenissen.

9. De opdrachtgever zal zich, voor zover 
mogelijk, afdoende verzekeren tegen 
aansprakelijkheid op grond van het be-
paalde in dit artikel. Op verzoek van 
Code Deta verstrekt de opdrachtgever 
een bewijs van verzekering.

Artikel 11: Arbeidsomstandigheden
1. De opdrachtgever verklaart zich bekend 

met het feit dat hij in de Arbeidsom-
standighedenwet wordt aangemerkt als 
werkgever. 

2.  De opdrachtgever is jegens de professio-
nal en Code Deta verantwoordelijk voor 
de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, 
de Arbeidsomstandighedenwet en de 
daarmee samenhangende regelgeving 
voortvloeiende verplichtingen op het 
gebied van de veiligheid op de werkplek, 
gezondheid, welzijn en goede arbeids-
omstandigheden in het algemeen.

3. De opdrachtgever is gehouden om 
aan de professional en aan Code Deta 
tijdig, in ieder geval één werkdag voor 
aanvang van de werkzaamheden schrif-
telijke informatie te verstrekken over de 
verlangde beroepskwalificaties en de 
specifieke kenmerken van de in te ne-
men arbeidsplaats. De opdrachtgever 
geeft de professional actieve voorlich-
ting met betrekking tot de binnen zijn 
onderneming gehanteerde Risico In-
ventarisatie en Evaluatie (RIE).

4. Indien de professional een bedrijfson-
geval of een beroepsziekte overkomt, 
zal de opdrachtgever, indien wettelijk 
vereist, de bevoegde instanties hiervan 
onverwijld op de hoogte stellen en er-
voor zorgdragen dat daarvan onverwijld 
schriftelijk rapportage wordt opgemaakt. 
In de rapportage wordt de toedracht 
van het ongeval zodanig vastgelegd, dat 
daaruit met redelijke mate van zekerheid 
kan worden opgemaakt of en in hoever-
re het ongeval het gevolg is van het feit 
dan onvoldoende maatregelen waren 

genomen ter voorkoming van het on-
geval dan wel van de beroepsziekte. De 
opdrachtgever informeert Code Deta zo 
spoedig mogelijk over het bedrijfsonge-
val of de beroepsziekte en overlegt een 
kopie van de opgestelde rapportage.

5. De opdrachtgever zal aan de professio-
nal vergoeden – en Code Deta vrijwaren 
tegen – alle schade (inclusief kosten met 
inbegrip van de daadwerkelijke kosten 
van rechtsbijstand) die de professional 
in het kader van de uitoefening van zijn 
werkzaamheden lijdt, indien en voor zo-
ver de opdrachtgever en/of Code Deta 
daarvoor aansprakelijk zijn op grond van 
artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW en/of 
artikel 6:162 BW. Indien het bedrijfson-
geval tot de dood leidt, is de opdracht-
gever gehouden de schade (inclusief 
kosten met inbegrip van de daadwer-
kelijke kosten van rechtsbijstand) te ver-
goeden conform artikel 6:108 BW aan 
de in dat artikel genoemde personen. 

6. De opdrachtgever zal zich afdoende 
verzekeren tegen aansprakelijkheid op 
grond van het bepaalde in dit artikel. Op 
verzoek van Code Deta verstrekt de op-
drachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever die de verplichtingen 

die voor hem voortvloeien uit deze Al-
gemene Voorwaarden, in het bijzonder 
de verplichtingen als omschreven in de 
artikelen 3 (leden 5,6, 7 en 9), 4 (lid 3), 6 
(lid 1), 8 , 9 (leden 1,2,3 en 6), 10 (leden 
1,2,3,4,5,8 en 9), 11 (leden 2,3,4,5,6) 16 (lid 
2), 19 (lid 1), 22 en 23 (lid 1), opdrachten 
en/of overige overeenkomsten niet of 
niet deugdelijk nakomt, is gehouden tot 
vergoeding van alle daaruit voortvloei-
ende schade van Code Deta (inclusief 
alle kosten waaronder die van rechtsbij-
stand), zonder dat voorafgaande inge-
brekestelling nodig is en hij dient Code 
Deta zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit 
laat onverlet, dat Code Deta eventuele 
andere vorderingen kan instellen, zoals 
het inroepen van ontbinding. Het be-
paalde in dit artikel is van algemene gel-
ding, zowel – zo nodig aanvullend – ten 
aanzien van onderwerpen waarbij scha-
devergoedingsplicht reeds afzonderlijk 
in deze Algemene Voorwaarden is ge-
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regeld als ten aanzien van onderwerpen 
waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13: Opdrachtgeverstarief
1. Het door de opdrachtgever aan Code 

Deta verschuldigde opdrachtgeverstarief 
wordt berekend over de uren waarop 
Code Deta op grond van de opdracht 
en/of voorwaarden aanspraak heeft en 
wordt altijd tenminste berekend over de 
door de professional werkelijk gewerkte 
uren. Het opdrachtgeverstarief wordt 
vermenigvuldigd met de toeslagen en 
vermeerderd met de kostenvergoedin-
gen die Code Deta verschuldigd is aan 
de professional. Over het opdrachtge-
verstarief, de toeslagen en kostenvergoe-
dingen wordt btw in rekening gebracht.

2. Indien op enig moment, overeenkomstig 
artikel 6, lid 1 en artikel 9, lid 4 van deze 
voorwaarden de inlenersbeloning moet 
worden aangepast, stelt Code Deta de 
beloning van de professional en het op-
drachtgeverstarief opnieuw vast op basis 
van de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie omtrent de functie-indeling 
en inlenersbeloning. In de beloning en 
het opdrachtgeverstarief worden alle bij 
de opdrachtgever geldende elementen 
van de inlenersbeloning, meegenomen.

3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is Code 
Deta in ieder geval ook gerechtigd om het 
opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van 
de opdracht aan te passen, indien de kos-
ten van de uitzendarbeid stijgen: als gevolg 
van wijziging van de CAO of van de daar-
bij geregelde lonen of wijziging van de bij 
de opdrachtgever geldende CAO en / of 
arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij 
geregelde lonen; als gevolg van wijzigingen 
in of ten gevolge van wet en- regelgeving, 
waaronder begrepen wijzigingen in of ten 
gevolge van de sociale en fiscale wet en- 
regelgeving, de CAO of enig verbindend 
voorschrift; als gevolg van een (periodieke) 
loonsverhoging en/of een (eenmalige) 
verplichte uitkering, voortvloeiende uit de 
CAO, de bij de opdrachtgever geldende 
CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling 
en/of wet en regelgeving.

4. Indien de opdrachtgever niet instemt 
met betaling van het aangepaste op-
drachtgeverstarief ingevolge het bepaal-
de in de leden 2 en 3 van dit artikel en/

of in artikel 9, dan ligt daarin besloten het 
verzoek van de opdrachtgever om de 
terbeschikkingstelling te beëindigen.

5. Iedere aanpassing van het opdracht-
geverstarief wordt door Code Deta zo 
spoedig mogelijk aan de opdrachtgever 
bekend gemaakt en schriftelijk aan de 
opdrachtgever bevestigd. 

6. Indien door enige oorzaak die toereken-
baar is aan de opdrachtgever de beloning 
en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/
zijn vastgesteld, is Code Deta gerechtigd 
ook achteraf met terugwerkende kracht 
de beloning vast te stellen en het op-
drachtgeverstarief dienovereenkomstig 
met terugwerkende kracht aan te passen 
en in rekening te brengen. Code Deta 
kan tevens hetgeen de opdrachtgever 
daardoor te weinig heeft betaald en de 
kosten, die als gevolg hiervan door Code 
Deta zijn gemaakt, aan de opdrachtgever 
in rekening brengen.

Artikel 14: Bijzondere minimale betalingsver-
plichting
1. Indien de professional zich meldt op 

de afgesproken tijd en plaats voor het 
verrichten van de overeengekomen uit-
zendarbeid, maar de professional door 
de opdrachtgever niet in staat wordt 
gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, 
of ingevolge de opdracht de omvang 
van de uitzendarbeid minder dan vijf-
tien uren per week bedraagt en de tijd-
stippen waarop de uitzendarbeid moet 
worden verricht niet zijn vastgelegd, dan 
wel indien de omvang van de uitzendar-
beid niet of niet eenduidig is vastgelegd, 
is de opdrachtgever gehouden per op-
roep ten minste aan Code Deta het op-
drachtgevertarief te betalen berekend 
over drie gewerkte uren, onverminderd 
de overige verplichtingen van de op-
drachtgever jegens Code Deta.

2. De opdrachtgever is – indien er sprake is 
van een oproepovereenkomst conform 
artikel 7:628a BW – gehouden iedere wij-
ziging in dan wel van een oproep – waar-
onder, maar niet hiertoe beperkt, dient te 
worden begrepen het (gedeeltelijk) ver-
vallen daarvan – tijdig en juist, dus meer 
dan vier (4) kalenderdagen voorafgaand 
aan de wijziging of intrekking, schriftelijk 
aan Code Deta mede te delen. Indien de 
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opdrachtgever dit niet tijdig doet, is de 
opdrachtgever gehouden tot (door)beta-
ling van de gewijzigde of ingetrokken op-
roep en de eventueel daaraan verbonden 
(wettelijke) verhoging(en).

3.  Code Deta is ingeval van een op-
roepovereenkomst conform artikel 
7:628a BW gehouden aan een professi-
onal (telkens) na afloop van 12 maanden 
een vaste urenomvang aan te bieden, 
die minimaal gelijk is aan het gemid-
delde aantal uren voor een maand be-
rekend over de 12 voorafgaande maan-
den. Code Deta zal de opdrachtgever dit 
tijdig mededelen. Indien Code Deta op 
grond van het voornoemde gehouden 
is een vaste urenomvang te bieden, rust 
op de opdrachtgever de verplichting tot 
inhuur van de professional voor het ge-
lijke aantal uren als aan de professional 
is aangeboden. De vaste uren dienen 
te allen tijde door de opdrachtgever te 
worden betaald, ongeacht of deze ge-
werkt zijn. Indien Code Deta geen tijdig 
of juist aanbod heeft kunnen doen als 
gevolg van een omstandigheid gelegen 
in de risicosfeer van de opdrachtgever, is 
de opdrachtgever gehouden tot betaling 
van iedere loonaanspraak van de profes-
sional in dit kader, waaronder begrepen 
de eventuele wettelijke verhoging. Op-
drachtgever verbindt zich op voorhand 
onvoorwaardelijk tot betaling daarvan 
conform de geldende afspraken.

4.  De oproep en/of de planning van werk-
zaamheden verricht door professionals 
– waaronder dient te worden begrepen, 
maar niet hiertoe beperkt, een wijziging en/
of afzegging van een oproep – geschiedt 
te allen tijde voor rekening en risico van de 
opdrachtgever, tenzij wijzigingen en/of af-
zeggingen van oproep een geschiedt door 
de professional dan wel Code Deta op ei-
gen initiatief de planning aanpast. De op-
drachtgever verbindt zich op voorhand aan 
de onvoorwaardelijke betaling aan Code 
Deta conform de geldende afspraken van 
al hetgeen Code Deta verplicht is aan de 
professional (na) te betalen.

Artikel 15: Indienstneming professionals door 
opdrachtgever
1. De opdrachtgever is gerechtigd een ar-

beidsverhouding aan te gaan met een 

professional, mits aan de in dit artikel 
vermelde voorwaarden wordt voldaan. 

2. De opdrachtgever die voornemens is een 
arbeidsverhouding met de professional 
aan te gaan brengt Code Deta hiervan tij-
dig schriftelijk op de hoogte alvorens hij 
aan dit voornemen uitvoering geeft.

3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhou-
ding met een professional aangaan zolang 
de uitzendovereenkomst tussen de profes-
sional en Code Deta niet rechtsgeldig is ge-
eindigd dan wel beëindigd kan worden.

4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig 
het hiervoor in lid 1 tot en met lid 3 van dit 
artikel bepaalde een overeenkomst aan-
gaat met een professional, die aan hem 
ter beschikking wordt gesteld op basis 
van een opdracht voor onbepaalde tijd, 
voordat die professional – op basis van 
die opdracht – 2080 uren heeft gewerkt 
is de opdrachtgever aan Code Deta een 
vergoeding schuldig ten bedrage van 
25% van het laatst geldende opdrachtge-
verstarief over 2080 uren minus de – op 
basis van de opdracht – reeds door de 
professional gewerkte uren. 

5. Indien de opdrachtgever een arbeidsver-
houding aangaat met een professional, 
die aan hem ter beschikking is gesteld 
voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever 
een vergoeding verschuldigd ten be-
drage van 25% van het laatst geldende 
opdrachtgeverstarief (berekend over de 
overeengekomen of gebruikelijke uren 
en meer-/overuren) over de resterende 
duur van de opdracht of – ingeval van 
een opdracht die tussentijds opzegbaar 
is – over de niet in acht genomen op-
zegtermijn, met dien verstande dat de 
opdrachtgever altijd tenminste de in lid 
4 genoemde vergoeding is verschuldigd.

6. Indien de opdrachtgever overeenkom-
stig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 
5 bepaalde een arbeidsverhouding aan-
gaat met een professional, eindigt de 
opdracht tussen de opdrachtgever en 
Code Deta met ingang van de dag waar-
op die arbeidsverhouding aanvangt.

7.  Indien de opdrachtgever een arbeids-
verhouding aangaat met de professional 
binnen 6 maanden nadat diens terbe-
schikkingstelling (ongeacht of deze was 
gebaseerd op een opdracht voor bepaal-
de of onbepaalde tijd) bij de opdrachtge-
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ver is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde 
vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel 
in het geval dat de opdrachtgever de pro-
fessional hiertoe - rechtstreeks of via der-
den – heeft benaderd als wanneer de pro-
fessional – rechtstreeks of via derden – bij 
de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

8. Indien een (potentiële) opdrachtgever 
in eerste instantie door tussenkomst 
van Code Deta in contact is gekomen 
met een (aspirant-) professional, bijvoor-
beeld doordat deze door Code Deta 
aan hem is voorgesteld en die (potenti-
ele) opdrachtgever binnen zes maanden 
nadat het contact tot stand is gekomen 
rechtstreeks dan wel via een derde een 
arbeidsverhouding met die (aspirant-) 
professional aangaat, zonder dat de ter-
beschikkingstelling tot stand komt, is die 
potentiële opdrachtgever een vergoe-
ding verschuldigd van 25% van het op-
drachtgeverstarief, dat voor de betrokken 
professional van toepassing zou zijn ge-
weest, over een periode van 2080 uren.

9. Voor de toepassing van dit artikel wordt on-
der het aangaan van een arbeidsovereen-
komst met een professional verstaan: het 
aangaan van een arbeidsovereenkomst, 
het sluiten van een overeenkomst tot aan-
neming van werk en/of een overeenkomst 
van opdracht door de opdrachtgever met 
de professional voor hetzelfde of ander 
werk; het aanstellen van de professional 
als ambtenaar voor hetzelfde of ander 
werk; het ter beschikking laten stellen van 
de betreffende professional aan de op-
drachtgever door een derde (bijvoorbeeld 
een andere detacherings- of uitzendon-
derneming) voor hetzelfde of ander werk; 
het aangaan van een arbeidsverhouding 
door de professional met een derde voor 
hetzelfde of ander werk, waarbij de op-
drachtgever en die derde in een groep zijn 
verbonden dan wel de één een dochter-
maatschappij is van de ander.

Artikel 16: Facturatie
1. Facturatie vindt plaats op basis van de 

met de opdrachtgever overeengeko-
men wijze van tijdverantwoording en 
voorts op basis van hetgeen in de op-
dracht, bij overeenkomst of deze voor-
waarden is bepaald. Tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen, geschiedt 

de tijdverantwoording middels door de 
opdrachtgever schriftelijk geaccordeer-
de declaratieformulieren.

2. De opdrachtgever en Code Deta kun-
nen overeenkomen dat de tijdverant-
woording geschiedt middels een tijdre-
gistratiesysteem, een elektronisch en/
of automatiseringssysteem of middels 
door of voor de opdrachtgever opge-
stelde overzichten.

3. De 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 professional correct en 
naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam 
van de professional, het aantal gewerkte 
uren, overuren, onregelmatigheidsuren 
en ploegenuren, de overige uren waar-
over ingevolge de opdracht en voor-
waarden het opdrachtgeverstarief is 
verschuldigd, de eventuele toeslagen en 
eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

4. Indien de opdrachtgever de tijdverant-
woording aanlevert, zorgt hij ervoor dat 
Code Deta, aansluitend aan de door 
de professional gewerkte week, over 
de tijdverantwoording beschikt. De op-
drachtgever is verantwoordelijk voor de 
wijze waarop de tijdverantwoording aan 
Code Deta wordt verstrekt.

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverant-
woording aanlevert, geeft hij de profes-
sional de gelegenheid de tijdverantwoor-
ding te controleren. Indien en voor zover 
de professional de in de tijdverantwoor-
ding vermelde gegevens betwist, is Code 
Deta gerechtigd de uren en kosten vast 
te stellen overeenkomstig de opgave van 
de professional, tenzij de opdrachtgever 
kan aantonen dat de door hem vermelde 
gegevens correct zijn. Op verzoek van 
Code Deta geeft opdrachtgever inzage 
in de oorspronkelijke tijdsregistratie van 
opdrachtgever en verstrekt de opdracht-
gever een afschrift hiervan.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt 
middels door de professional aan te le-
veren declaratieformulieren, behoudt 
de opdrachtgever een kopie van het 
declaratieformulier. Bij verschil tussen 
het door de professional bij Code Deta 
ingeleverde declaratieformulier en het 
door de opdrachtgever behouden af-
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schrift, geldt het door de professional 
bij Code Deta ingeleverde declaratie-
formulier voor de afrekening als volledig 
bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs 
door de opdrachtgever.

Artikel 17: Betaling
1. De opdrachtgever is gehouden elke fac-

tuur van Code Deta te voldoen binnen 14 
kalenderdagen na de factuurdatum, ten-
zij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Uitsluitend betalingen aan Code Deta 
werken bevrijdend. Betalingen door de 
opdrachtgever aan de professional, on-
der welke titel ook, waaronder ook moet 
worden verstaan – maar niet hiertoe 
beperkt – betaling van een voorschot, 
zijn onverbindend tegenover Code Deta 
en kunnen geen grond opleveren voor 
schulddelging of verrekening.

3. Indien een factuur niet binnen de in lid 
1 genoemde termijn is betaald, is de op-
drachtgever vanaf de eerste dag na het 
verstrijken van de betalingstermijn van 
rechtswege in verzuim en een rente van 
1% per maand verschuldigd over het 
openstaande bedrag, waarbij een gedeel-
te van een maand voor een volle maand 
wordt gerekend. De in het bezit van Code 
Deta zijnde doordruk of kopie van Code 
Deta aan de opdrachtgever verzonden 
factuur geldt als volledig bewijs van de 
verschuldigdheid van de rente en de dag, 
waarop de renteberekening begint.

4. Indien de opdrachtgever de factuur ge-
heel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit 
binnen veertien kalenderdagen na fac-
tuurdatum schriftelijk, onder nauwkeu-
rige opgaaf van redenen, aan Code Deta 
te melden. Na deze periode vervalt het 
recht van de opdrachtgever om de fac-
tuur te betwisten. De bewijslast betref-
fende tijdige betwisting van de factuur 
rust op de opdrachtgever. Betwisting 
van de factuur ontslaat de opdrachtge-
ver niet van zijn betalingsverplichting.

5. De opdrachtgever is niet bevoegd het 
factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, 
te verrekenen met een al dan niet terecht 
vermeende tegenvordering en/of de be-
taling van de factuur op te schorten.

6. Indien de financiële positie en/of het 
betalingsgedrag van de opdrachtgever 
daartoe, naar het oordeel van Code 

Deta, aanleiding geeft, is de opdrachtge-
ver verplicht op schriftelijk verzoek van 
Code Deta een voorschot te verstrekken 
en/of afdoende zekerheid, door mid-
del van een bankgarantie, pandrecht of 
anderszins, te stellen voor zijn verplich-
tingen jegens Code Deta. Zekerheid kan 
worden gevraagd voor zowel bestaan-
de als toekomstige verplichtingen, een 
voorschot uitsluitend voor toekomstige 
verplichtingen. De omvang van de ge-
vraagde zekerheid en/of het gevraagde 
voorschot dient in verhouding te staan 
tot de omvang van de desbetreffende 
verplichtingen van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtgever het in lid 6 be-
doelde voorschot niet verstrekt of de 
gevraagde zekerheid niet stelt binnen de 
door Code Deta gestelde termijn, is de 
opdrachtgever hiermee in verzuim zon-
der dat hiertoe nadere ingebrekestelling 
is vereist en is Code Deta dientengevol-
ge gerechtigd de uitvoering van al haar 
verplichtingen op te schorten dan wel 
de ontbinding van alle opdrachten bij de 
opdrachtgever in te roepen.

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
(incasso) kosten, die Code Deta maakt 
als gevolg van de niet-nakoming door 
de opdrachtgever van diens verplich-
ting op grond van dit artikel, komen ge-
heel ten laste van de opdrachtgever. De 
vergoeding ter zake van buitengerech-
telijke kosten wordt gefixeerd op 15% 
van de verschuldigde hoofdsom inclu-
sief BTW en rente (met een minimum 
van € 250,- per vordering), tenzij Code 
Deta aantoonbaar meer kosten heeft 
gemaakt. De gefixeerde vergoeding 
zal steeds zodra de opdrachtgever in 
verzuim is door de opdrachtgever ver-
schuldigd zijn en zonder nader bewijs 
in rekening worden gebracht.

Artikel 18: Inspanningsverplichting en aan-
sprakelijkheid
1. Code Deta is gehouden zich in te 

spannen om de opdracht naar beho-
ren uit te voeren. Indien en voor zover 
Code Deta deze verplichting niet na-
komt, is Code Deta, met inachtneming 
van het hierna in de leden 2 en 3 en het 
elders in de Algemene Voorwaarden 
bepaalde, gehouden tot vergoeding 
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van de daaruit voortvloeiende directe 
schade van de opdrachtgever, mits 
de opdrachtgever zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk drie maanden na het 
ontstaan of bekend worden van die 
schade een schriftelijke klacht ter zake 
indient bij Code Deta en daarbij aan-
toont dat de schade het rechtstreeks 
gevolg is van een toerekenbare tekort-
koming aan de zijde van Code Deta.

2. Iedere eventuele uit de opdracht voort-
vloeiende aansprakelijkheid van Code 
Deta is beperkt tot het door Code Deta 
aan de opdrachtgever in rekening te bren-
gen opdrachtgeverstarief voor de uitvoe-
ring van de opdracht, zulks voor het over-
eengekomen aantal arbeidsuren en de 
overeengekomen duur van de opdracht 
tot een maximum van drie maanden. Het 
door Code Deta maximaal uit te keren be-
drag gaat in geen geval het door het ver-
zekering uit te keren bedrag te boven.

3. Aansprakelijkheid van Code Deta voor 
indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfs-
stagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 

Artikel 19: Intellectuele en industriële eigendom
1. Code Deta zal de professional op ver-

zoek van de opdrachtgever een schrif-
telijke verklaring laten ondertekenen 
teneinde – voor zover nodig en moge-
lijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, 
dat alle rechten van intellectuele en 
industriële eigendom op de resultaten 
van de werkzaamheden van de profes-
sional toekomen, respectievelijk (zullen) 
worden overgedragen aan de opdracht-
gever. Indien Code Deta in verband 
hiermee een vergoeding verschuldigd 
is aan de professional of anderszins kos-
ten dient te maken, is de opdrachtgever 
een gelijke vergoeding c.q. gelijke kos-
ten verschuldigd aan Code Deta.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om 
rechtstreeks een overeenkomst met de 
professional aan te gaan of hem een 
verklaring ter ondertekening voor te leg-
gen ter zake van de in lid 1 bedoelde 
intellectuele en industriële eigendoms-
rechten. De opdrachtgever informeert 
Code Deta over zijn voornemen daar-
toe en verstrekt een afschrift van de ter 

zake opgemaakte overeenkomst/verkla-
ring aan Code Deta.

3. Code Deta is jegens de opdrachtge-
ver niet aansprakelijk voor een boete of 
dwangsom, die de professional verbeurt 
of eventuele schade van de opdrachtge-
ver als gevolg van het feit dat de profes-
sional zich beroept op enig recht van in-
tellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 20: Geheimhouding
1. Code Deta en de opdrachtgever zullen 

geen vertrouwelijke informatie van of 
over de andere partij, diens activiteiten 
en relaties, die hen ter kennis is geko-
men ingevolge de opdracht, verstrek-
ken 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 wet-
telijke plicht tot bekendmaking rust.

2. Code Deta zal op verzoek van de op-
drachtgever de professional verplichten 
geheimhouding te betrachten omtrent 
al hetgeen hem bij het verrichten van 
de werkzaamheden bekend of gewaar 
wordt, tenzij op de professional een 
wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de 
professional rechtstreeks te verplichten 
tot geheimhouding. De opdrachtgever 
informeert Code Deta over zijn voorne-
men daartoe en verstrekt een afschrift 
van de ter zake opgemaakte verklaring/
overeenkomst aan Code Deta. 

4. Code Deta is niet aansprakelijk voor een 
boete, dwangsom of eventuele schade 
van de opdrachtgever als gevolg van 
schending van die geheimhoudingsplicht 
door de professional. De opdrachtgever 
vrijwaart Code Deta volledig voor even-
tuele gevolgen vanwege schending van 
de verplichtingen die de opdrachtgever 
uit hoofde van dit artikel heeft.

Artikel 21: Verplichtingen met betrekking tot de 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1.  De opdrachtgever verklaart zich uitdruk-

kelijk bekend met artikel 8b van de Wet al-
locatie arbeidskrachten door intermediairs 
en zorgt dat professionals gelijke toegang 
hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of 
diensten in zijn onderneming, met name 
kantines, kinderopvang- en vervoersfacili-
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teiten, als de werknemers, die in dienst van 
zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke 
of gelijkwaardige functies, tenzij het ver-
schil in behandeling om objectieve rede-
nen gerechtvaardigd is.

2.  De opdrachtgever verklaart zich uitdruk-
kelijk bekend met artikel 8c van de Wet 
allocatie arbeidskrachten door interme-
diairs en zorgt ervoor dat binnen zijn 
onderneming ontstane vacatures tijdig 
en duidelijk ter kennis worden gebracht 
aan de professional, opdat deze dezelf-
de kansen op een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd heeft als de mede-
werkers van de opdrachtgever.

3.  De opdrachtgever verklaart zich uitdruk-
kelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs. Het 
is Code Deta niet toegestaan medewer-
kers ter beschikking te stellen aan de op-
drachtgever of in het gedeelte van de on-
derneming van opdrachtgever waar een 
werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezet-
ting bestaat. De opdrachtgever zal Code 
Deta tijdig en volledig informeren over 
het voornemen, aanvangen, voortdu-
ren of eindigen van door de vakbonden 
georganiseerde of ongeorganiseerde 
collectieve acties, waaronder doch niet 
uitsluitend een werkstaking, uitsluiting 
of bedrijfsbezetting. De opdrachtgever 
zal in de uitvoering van zijn toezicht en 
leiding over de professional uitdrukkelijk 
geen opdrachten aan de professional 
verstrekken waardoor artikel 10 Waadi 
zal worden overtreden. Zoals, maar niet 
beperkt tot, het door professionals laten 
uitvoeren van werkzaamheden die nor-
maliter worden uitgevoerd door werk-
nemers die op dat moment deelnemen 
aan de collectieve acties.

4. De opdrachtgever verklaart zich uitdruk-
kelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs. De 
opdrachtgever zal voor de aanvang van 
de terbeschikkingstelling en daarna wan-
neer nodig tijdig en volledig schriftelijk of 
elektronisch informatie over de arbeids-
voorwaarden aan Code Deta verschaffen.

Artikel 22: Voorkoming van ontoelaatbare 
discriminatie
1. Ter voorkoming van het maken van on-

geoorloofd onderscheid, in het bijzonder 

naar godsdienst, levensovertuiging, politie-
ke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, 
hetero- of homoseksuele gerichtheid, bur-
gerlijke staat, handicap, chronische ziekte, 
leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet 
functierelevante eisen bij het verstrekken 
van de inlichtingen betreffende de op te 
dragen arbeid niet door de opdrachtgever 
kunnen worden gesteld en evenmin door 
Code Deta worden meegewogen bij het 
verstrekken respectievelijk laten uitvoeren 
van de opdracht en de behandeling van 
professionals.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1, 
onderschrijft Code Deta het door de 
ABU opgestelde discriminatiestatement. 
Iedere vorm van discriminatie door een 
opdrachtgever wordt niet geaccepteerd 
en wordt ten zeerste afgewezen. Indien 
dit blijkt tijdens de werkprocedure zoals 
beschreven in artikel 6 zal Code Deta de 
(potentiële) opdrachtgever hierop aan-
spreken. De (potentiële) opdrachtgever 
vrijwaart Code Deta voor elke aanspra-
kelijkheid op dit vlak.

3. Opdrachtgever is bekend met de Klokken-
luiderswet en waarborgt dat de professional 
op de gelijke wijze als zijn eigen personeel 
toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling 
indien de opdrachtgever een dergelijke re-
geling kent of op hem van toepassing is.

4.  Indien de opdrachtgever een klachtenre-
geling kent met betrekking tot de bejege-
ning van werknemers, zal hij waarborgen 
dat de professional op gelijke wijze als zijn 
eigen personeel toegang krijgt tot deze 
klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel 
om klachten die niet het werkgeverschap 
van Code Deta betreffen. Dit alles, voor 
zover er geen wettelijke verplichtingen 
anderszins bestaan.

Artikel 23: Medezeggenschap
1. De opdrachtgever is gehouden om de 

professional die lid is van de onderne-
mingsraad van Code Deta of van de on-
dernemingsraad van de opdrachtgever, 
in de gelegenheid te stellen deze me-
dezeggenschapsrechten uit te oefenen 
conform wet- en regelgeving.

2. Indien de professional medezeggen-
schap uitoefent in de onderneming van 
de opdrachtgever, is de opdrachtgever 
het opdrachtgeverstarief ook verschul-
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digd over de uren waarin de professional 
onder werktijd werkzaamheden verricht 
of een opleiding volgt in het verband van 
het uitoefenen van medezeggenschap.

3. Opdrachtgever verklaart zich bekend 
met zijn informatieverplichtingen op 
grond van de Wet op de ondernemings-
raden (hierna: WOR) betreffende de 
(verwachte) inzet van professionals in 
zijn onderneming. Indien en voor zover 
opdrachtgever bij de vervulling van deze 
informatieverplichtingen zich wenst te 
baseren op door Code Deta verstrekte 
of te verstrekken gegevens, zal die ver-
strekking van gegevens niet verder gaan 
dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 24: Bijzondere verplichtingen betreffen-
de identiteit en verwerking persoonsgegevens
1.  De opdrachtgever aan wie door Code 

Deta een professional ter beschikking 
wordt gesteld, verifieert en stelt de iden-
titeit vast van de professional conform 
de van toepassing zijnde wet- en regel-
geving, waaronder begrepen doch niet 
beperkt tot de Wet arbeid vreemdelin-
gen (Wav), de Wet op de loonbelasting 
en de Wet op de identificatieplicht. Te-
vens zal de opdrachtgever voldoen aan 
de op de hem deswege rustende admi-
nistratie- en bewaarplichten. 

2.  Ter zake vreemdelingen verklaart de op-
drachtgever zich uitdrukkelijk bekend 
met de Wav, onder meer inhoudende 
dat de opdrachtgever bij aanvang van 
de arbeid door een vreemdeling een 
afschrift van het document bedoeld in 
artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet 
op de identificatieplicht, van de vreem-
deling dient te ontvangen. De opdracht-
gever is verantwoordelijk voor een zorg-
vuldige controle van dit document, stelt 
aan de hand daarvan de identiteit van de 
vreemdeling vast en neemt een afschrift 
van het document op in zijn administra-
tie. Code Deta is niet verantwoordelijk 
dan wel aansprakelijk voor een eventu-
ele boete die in het kader van de Wav 
aan de opdrachtgever wordt opgelegd. 

3.  De opdrachtgever verklaart zich nadruk-
kelijk bekend met de geldende wet- en 
regelgeving aangaande de verwerking 
van persoonsgegevens. Code Deta en 
de opdrachtgever zullen elkaar in staat 

stellen voornoemde wetgeving te kun-
nen naleven. De opdrachtgever zal de 
via Code Deta verkregen persoonsge-
gevens in ieder geval slechts gebruiken 
voor het doel waarvoor zij zijn verkre-
gen, zal deze niet langer bewaren dan 
conform wet- en regelgeving toege-
staan en zal zorgen voor een adequate 
beveiliging van deze persoonsgegevens.

4. De identiteit van professionals met een 
niet EU/EER nationaliteit wordt door 
Code Deta geverifieerd op juistheid. Te-
vens wordt de gerechtigdheid tot wer-
ken vastgesteld. Opdrachtgever dient 
erop toe te zien dat bij aanvang van 
de werkzaamheden door de professio-
nal, Code Deta aan de opdrachtgever 
een kopie van het identiteitsbewijs van 
de professional heeft doen toekomen, 
teneinde deze conform de Wet arbeid 
vreemdelingen te kunnen opnemen in 
de eigen administratie. De opdrachtge-
ver is gehouden Code Deta zo spoedig 
mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur, na 
aanvang van de werkzaamheden door 
de desbetreffende professional, schrifte-
lijk te melden, dat aan de opdrachtgever 
geen kopie van dit document is toege-
stuurd. De opdrachtgever dient immer 
de tijdige melding door haar bij Code 
Deta te kunnen bewijzen. De opdracht-
gever vrijwaart Code Deta voor alle ge-
volgen, sancties en/of maatregelen die 
voortvloeien uit de onvoldoende nako-
ming van de administratieplicht door de 
opdrachtgever. Daarbij is opdrachtge-
ver gehouden tot vergoeding van al de 
hieruit voorvloeiende schade aan Code 
Deta, zonder dat hieraan voorafgaand 
een ingebrekestelling benodigd is.

5. In navolging op hetgeen is bepaald in dit 
artikel, dient de opdrachtgever, met het 
oog op een mogelijke persoonsverwisse-
ling, zo nodig dagelijks voorafgaand aan 
iedere feitelijke tewerkstelling, de identiteit 
van de aan haar ter beschikking en te werk 
gestelde professional(en) aan de hand van 
het originele identificatiedocument vast te 
stellen. De opdrachtgever vrijwaart Code 
Deta van alle eventuele gevolgen, schade, 
kosten en boetes, indien de opdrachtge-
ver haar verbintenissen tot controle niet 
of niet voldoende nakomt.



pagina 15 van 16

CODEDETA.NL

Artikel 25: Gebruik website(s) en/of database(s)
1. Niets van onze websites mag worden 

verveelvoudigd, overgedragen, gedis-
tribueerd, gepubliceerd of opgeslagen 
zonder schriftelijke toestemming van 
Code Deta. Wijziging van de inhoud is 
uitdrukkelijk verboden. Code Deta wijst 
alle aansprakelijkheid jegens elke partij 
af voor mogelijke directe, indirecte, bij-
zondere of gevolgschade, hetzij enige 
andere schade ontstaan door het ge-
bruik van onze website(s) of de inhoud 
daarvan of bijbehorende applicaties, da-
tabase, dan wel door de onmogelijkheid 
om hiervan gebruik te maken of van alle 
andere websites die via hyperlinks aan 
onze website zijn gekoppeld. De infor-
matie die op onze website(s) wordt ver-
strekt, kan op elk moment zonder voor-
afgaande mededeling of verplichting 
worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor 
de toegang tot (andere) onderdelen van 
of via deze sites of toepassingen van/via 
deze sites. Deze voorwaarden zullen in 
elk opzicht uitsluitend en exclusief on-
derhevig zijn aan de Nederlandse wet-
geving. Indien vragers of aanbieders van 
(tijdelijk) werk aan Code Deta gegevens 
verstrekken, geven zij ons daarmee na-
drukkelijk toestemming om deze te ge-
bruiken bij het vinden van (uitzend)werk 
of het vervullen van vacatures. Code 
Deta gaat vertrouwelijk met deze gege-
vens om en stelt deze gegevens alleen 
ter beschikking van derden met als oog-
merk het vinden van (uitzend)werk of het 
vervullen van vacatures. Expliciet wordt 
kennis genomen van het feit dat alle in-
formatie die ingevoerd is via de sites of 
daarbij behorende databases eigendom 
is van Code Deta. Code Deta behoudt 
zich het recht voor om toegang tot ge-
gevens te blokkeren en de mogelijkheid 
om gebruik te maken van of inzicht te 
krijgen in gegevens te blokkeren dan wel 
definitief of tijdelijk te verwijderen.

Artikel 26: Payroll
1. In het geval de overeenkomst tussen 

Code Deta en een professional wordt 
gekwalificeerd als payrollovereenkomst 
conform artikel 7:692/692a BW, dan is 
Code Deta wettelijk verplicht alle bij de 

opdrachtgever geldende (zowel primaire 
als secundaire) arbeidsvoorwaarden met 
terugwerkende kracht alsnog aan de pro-
fessional uit te betalen. De opdrachtgever 
verbindt zich er onvoorwaardelijk toe tot 
betaling aan Code Deta van al hetgeen 
Code Deta aan de professional heeft be-
taald dan wel alsnog dient te betalen.

Artikel 27: Termijn van kennisgeving en aan-
zegverplichting
1. Indien de professional werkzaam is in een 

uitzendovereenkomst met uitzendbeding 
en de terbeschikkingstelling meer dan 26 
gewerkte weken heeft geduurd, dan dient 
de opdrachtgever Code Deta tenminste 
10 kalenderdagen voorafgaand aan de 
beëindiging te informeren over deze be-
eindiging, zodat Code Deta de termijn van 
kennisgeving conform de cao in acht kan 
nemen. Eventuele gevolgen die voort-
vloeien uit de niet of niet correcte nako-
ming van de termijn van kennisgeving ko-
men geheel voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. De opdrachtgever dient 
derhalve aan Code Deta te voldoen, dat-
gene wat Code Deta alsdan aan de profes-
sional dient te betalen.

2. Indien Code Deta op verzoek van de op-
drachtgever met de professional een de-
tacheringsovereenkomst van 6 maanden 
of langer is aangegaan, is de opdrachtge-
ver gehouden Code Deta minimaal een 
maand voor het aflopen van deze over-
eenkomst te informeren over het wel of 
niet verlenging van de uitzendovereen-
komst, zodat Code Deta de wettelijke aan-
zegtermijn tijdig en correct in acht kan ne-
men. Indien de opdrachtgever Code Deta 
niet of niet tijdig informeert dan wel heeft 
geïnformeerd, zal Code Deta de profes-
sional aanzeggen dat de overeenkomst 
eindigt. De opdrachtgever vrijwaart Code 
Deta van alle eventuele boetes en/of an-
dere gevolgen, vanwege een niet tijdige of 
niet correcte aanzegging.

Artikel 28: Overige bepalingen
1. Code Deta is niet aansprakelijk voor 

schade, die door een professional aan of 
bij de opdrachtgever is toegebracht dan 
wel veroorzaakt, hoe ook genaamd en 
uit welke hoofde dan ook.

2. De opdrachtgever dient ten aanzien van 
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de professional die bij de opdrachtgever 
werkzaam is op basis van een detache-
ringsovereenkomst en die vanwege ziekte 
of arbeidsongeschiktheid dient te re-inte-
greren, mee te werken aan de re-integra-
tie in de eigen dan wel in passende arbeid 
van de professional bij de opdrachtgever, 
tenzij dit in de naar redelijkheid en billijk-
heid niet van de opdrachtgever kan wor-
den gevraagd. Indien de opdrachtgever 
geen, niet voldoende of niet tijdig mee-
werkt aan de re-integratie van de professi-
onal, dan is de opdrachtgever aansprake-
lijk voor alle daarmee verband houdende 
of daaruit voortvloeiende kosten, schade, 
boetes en/of sancties.

3. Code Deta reserveert de uitbetaling van 
de transitievergoeding in de kostprijs, tenzij 
hierover andere, schriftelijke, afspraken zijn 
gemaakt met de opdrachtgever. De op-
drachtgever kan nimmer aanspraak maken 
op enige teruggave en/of creditering van 
de door de opdrachtgever betaalde reser-
vering voor de transitievergoeding en doet 
hiervan op voorhand afstand. 

4. Code Deta hecht veel waarde aan de pri-
vacy van de professionals. De opdracht-
gever verklaart conform wet- en regelge-
ving om te gaan met het verwerken en 
bewaren van de gegevens van de profes-
sional. Daarnaast dient de opdrachtgever 
ieder datalek en/of beveiligingsincident 

binnen 24 uur te melden aan Code Deta. 
De opdrachtgever vrijwaart Code Deta 
voor de eventuele gevolgen vanwege 
schending van voornoemde verplichting.

Artikel 29:  Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, de 

aanbiedingen en/opdrachten en/of 
overige overeenkomsten is Nederlands 
recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of sa-
menhangen met een rechtsverhouding 
tussen partijen waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn, zullen 
in eerste aanleg bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde rechter van 
het arrondissement, waarin het hoofd-
kantoor van Code Deta is gevestigd.

Artikel 30: Slotbepaling
1. Indien één of meer bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd worden, zullen de opdracht 
en de Algemene Voorwaarden voor het 
overige van kracht blijven. De bepalin-
gen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens 
niet kunnen worden toegepast, zullen 
worden vervangen door bepalingen die 
zoveel mogelijk aansluiten bij de strek-
king van de te vervangen bepalingen.
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