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Algemene Voorwaarden Oliver James Associates B.V. 

1.  Definities en interpretatie 

1.1 In deze Overeenkomst zijn de volgende definities van toepassing, 
tenzij de context anders bepaalt: 

"Overeenkomst" houdt in: de overeenkomst tussen het Bedrijf en de 
Cliënt volgens de voorwaarden die in dit document beschreven worden, 
met inbegrip van ieder Opdrachtoverzicht. 

"Opdrachtsoverzicht" houdt in: het overzicht waarin alle gegevens 
omtrent iedere Opdracht staan opgenomen; aan de term "Opdracht" de 
overeenkomstige uitleg gegeven. 

"Werkdag" houdt in iedere dag (m.u.v. zaterdagen en zondagen) 
behalve algemene feestdagen, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de 
Algemene Termijnenwet. 

"Groep van de Cliënt" houdt in: de Cliënt en iedere andere onderneming 
die onderdeel van de Groep vormt waarvan de Cliënt deel uitmaakt, 
zoals gedefinieerd in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. 

"Systemen van de Cliënt" houdt in: de systemen die de Cliënt aan de 
Toeleverancier en/of de Consultant ter beschikking stelt voor het 
gebruik in verband met de Diensten. 

"Groep van het Bedrijf" houdt in: het Bedrijf en iedere andere 
onderneming die onderdeel van de Groep vormt waarvan het Bedrijf 
deel uitmaakt, zoals gedefinieerd in artikel 2:24b van het Burgerlijk 
Wetboek. 

"Consultant" houdt in: de persoon die door Oliver James is 
geïntroduceerd, alsmede een eventueel vervangende Consultant. 

"Introductievergoeding" houdt in [250 maal het uurlijks] Betalingstarief 
(of het omgerekende, equivalente uurtarief indien de Betalingstarieven 
zijn gebaseerd op periodes van meer of minder dan een uur), dan wel 
het bruto uurloon (inclusief alle emolumenten) wat de Consultant bij de 
Cliënt verkrijgt. 

"Wetten Bescherming Persoonsgegevens" houdt in: de “Wet 
Bescherming Persoonsgegevens”, eventuele overige wettelijke of 
regelgevende bepalingen of Europese Richtlijnen en regelgeving die van 
tijd tot tijd van kracht zijn met betrekking tot de bescherming en de 
overdracht van persoonsgegevens. 

"Eind cliënt" houdt in: een cliënt van de Cliënt aan wie of op wiens 
bedrijfsterrein de Diensten conform de Opdracht worden verleend. 

"Indienstneming" houdt in: het door de Cliënt dan wel de Groep van de 
Cliënt, zowel direct als indirect, via een andere intermediair dan het 
Bedrijf: 

(a) in dienst nemen van of een dienstverband aanbieden aan: 

(i) de Consultant; 

(ii) de Toeleverancier; of 

(iii) enig persoon, bijvoorbeeld de Consultant, die via het Bedrijf 
en/of de Toeleverancier wordt aangetrokken, of 

(b) enige andere regeling aanbieden aan de eerder onder (a)(i), (ii) of 
(iii) genoemde personen teneinde diensten aan de Cliënt, enig lid van 
de Groep van de Cliënt of een Eind Cliënt te verlenen; 

Beperkte Periode" houdt in de 12 maanden volgende op: 

(i) de Introductie van de Consultant/ de Toeleverancier; of 

(ii) het einde van de opdracht,   

afhankelijk van wat als laatste aanvangt.  

"Overmacht" houdt: in enige oorzaak die een van de partijen ervan 
weerhoudt een of meerdere van zijn verplichtingen uit te voeren, 
ontstaan als gevolg van of te wijten aan handelingen, gebeurtenissen, 
omissies of ongevallen die redelijkerwijs buiten de macht van de 
hierdoor geraakte partij liggen. 

"Introductie" houdt in: 

(a) het gesprek door de Cliënt met: 

(i) de Toeleverancier; of 

(ii) de Consultant; of 

(iii) een werknemer, arbeidskracht, functionaris of 
vertegenwoordiger van de Toeleverancier (waaronder (om twijfel 
te voorkomen) de Consultant) persoonlijk, telefonisch of via een 
videolink; of 

(b) het doorgeven van informatie door het Bedrijf aan de Cliënt met 
betrekking tot de personen genoemd onder (a)(i), (a)(ii) of (a) (iii) 
hierboven, of waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden, 

waarbij de datum van de Introductie zal zijn de datum waarop het 
gesprek of het doorgeven van de informatie plaatsvindt, welke van de 
twee dan ook eerder plaatsvindt. "Introduceert" en "Introduceerde" 
hebben de van toepassing zijnde betekenis. 

"Verlies" houdt in iedere vraag, bijdrage, claim, gerechtelijke stap, 
procedure, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten, uitgaven, 
belasting, sociale verzekeringskosten, alsmede hieraan verbonden 
straffen, boetes of rente, ongeacht de vraag of deze hun oorsprong 
vinden in de wet, een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins 
in gang worden gezet of aangespannen (daaronder onbeperkt 
inbegrepen alle verliezen, aansprakelijkheden en kosten die ontstaan 
zijn als gevolg van enig verweer tegen of afwikkeling van claims); de term 
"Verliezen" wordt overeenkomstig uitgelegd. 

"Betalingstarief" draagt de definitie die hieraan in het toepasselijke 
Opdrachtsoverzicht wordt gegeven. 

"Diensten" houdt in de diensten die genoemd worden in het 
Opdrachtoverzicht. 

"Toeleverancier" houdt in: de onderneming die de Consultant de 
Diensten laat verrichten en welke is beschreven in het 
Opdrachtoverzicht. 

"Systemen" houdt in: telecommunicatiesystemen, ICT-systemen en 
beveiligingssystemen. 

"Werkresultaten" houdt in alle werkzaamheden die conform deze 
Overeenkomst zijn uitgevoerd en afgeleverd, als onderdeel van of als 
gevolg van de Diensten. 

1.2 De Overeenkomst is van toepassing (of wordt geacht door de Cliënt 
te zijn geaccepteerd) vanaf de datum waarop het Bedrijf tot een 
Introductie overgaat, en blijven nadien van toepassing met betrekking 
tot iedere Introductie, alsmede ieder Opdrachtoverzicht dat in het kader 
hiervan door de partijen wordt overeengekomen.  In geval van enig(e) 
conflict of inconsistentie tussen het Opdrachtsoverzicht en de 
voorwaarden in de Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden in het 
van toepassing zijnde Opdrachtsoverzicht.  

1.3 Enige (verkoop)voorwaarden van de (Eind)Cliënt worden 
uitdrukkelijk afgewezen en zijn nimmer van toepassing op de 
overeenkomst met Oliver James.  

2. De plichten van het Bedrijf 

2.1 Het Bedrijf zal al het redelijke ondernemen om erop toe te zien dat 
de Diensten conform de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 

2.2 Het Bedrijf zal er zorg voor dragen dat de Toeleverancier (indien van 
toepassing) en de Consultant beiden: 

(a) de Diensten op de Locatie(s) kunnen leveren; 

(b) kunnen voldoen aan de redelijke eisen van de Cliënt, zoals door de 
Cliënt van tijd tot tijd aan het Bedrijf worden aangegeven; 

(c) aan alle toepasselijke regels, beleid en protocollen van de Cliënt 
kunnen voldoen, zoals door de Cliënt van tijd tot tijd aan het Bedrijf 
worden aangegeven, met inbegrip van gezondheid en veiligheid 
(Arbo), en 
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(d) een passende vervanger kunnen aanbieden indien de Consultant 
tenminste 14 kalenderdagen arbeidsongeschikt, niet beschikbaar of 
anderszins niet beschikbaar is voor het aanbieden van de Diensten. 

3. De plichten van de Cliënt 

3.1 De Cliënt bevestigt en garandeert dat hij voldoende informatie aan 
het Bedrijf heeft verschaft om het Bedrijf in staat te stellen de 
geschiktheid van de Toeleverancier en/of de Consultant voor het leveren 
van Diensten te beoordelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 

(a) de identiteit van de Cliënt en, indien van toepassing, de aard van 
het bedrijf van de Cliënt; 

(b) de datum waarop de Cliënt de Dienstverlening wil laten ingaan 
en de duur, of de waarschijnlijke duur, van de Opdracht; 

(c) nadere informatie over de Diensten, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot het soort werk, de locatie en de uren waarop de 
Diensten dienen te worden verleend, eventuele risico's omtrent 
gezondheid en veiligheid (arbo) die de Cliënt bekend zijn en de 
stappen die de Cliënt reeds heeft ondernomen om zulke risico's te 
voorkomen of te beperken; 

(d) de ervaring, opleiding, kwalificaties en enige machtigingen die 
de Cliënt nodig acht of die de Consultant nodig heeft volgens de wet 
om deze Diensten aan te mogen bieden; 

(e) risico's m.b.t. gezondheid en veiligheid (arbo) op de Locatie(s), 
of specifieke ervaring die een persoon die op die Locatie(s) gaat 
werken nodig heeft; en 

(f) alle onkosten die door of aan de Toeleverancier en/of de 
Consultant betaald dienen te worden. 

3.2 De Cliënt bevestigt dat het Bedrijf hem/ haar, met bevestiging, van 
het volgende heeft voorzien: 

(a) de identiteit van de Consultant en (indien van toepassing) de 
Toeleverancier; en 

(b) dat de Toeleverancier/Consultant de ervaring, opleiding, 
kwalificaties en alle machtigingen bezit die de Cliënt nodig acht of die 
volgens de wet benodigd zijn om de Diensten te kunnen verlenen. 

3.3 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade verband 
houdende met het feit dat naar het oordeel van de Cliënt de Consultant 
en/of de Toeleverancier niet de juiste kwalificaties, gewenste ervaring 
en/of opleidingsachtergrond heeft.  

3.4 De Cliënt: 

(a) zal de Consultant of de Toeleverancier niet toestaan enig werk te 
verrichten dat gevaarlijk van aard is zonder voorafgaand een 
risicobeoordeling uit te voeren en het Bedrijf en de 
Toeleverancier/Consultant op de hoogte te stellen van de 
vastgestelde risico's; 

(b) zal, voor zover van toepassing, aan het Bedrijf, de Toeleverancier 
en de Consultant duidelijk maken welke regels (met inbegrip van maar 
niet beperkt tot gezondheid en veiligheid (arbobeleid), procedures en 
reglementen) van toepassing zijn met betrekking tot de Locatie(s); 

(c) zal urenstaten (in een door het Bedrijf goedgekeurde vorm) 
controleren en ondertekenen of elektronisch goedkeuren teneinde 
het aantal door de Toeleverancier/Consultant gewerkte uren te 
bevestigen en ter weergave van de goedkeuring van de Diensten die 
door de Toeleverancier/Consultant zijn uitgevoerd; 

(d) zal het in het algemeen vaststellen van de manier waarop de 
Diensten verleend dienen te worden overlaten aan de Consultant en 
de Toeleverancier en derhalve geen leidinggeven of toezicht houden; 

(e) zal het Bedrijf onverwijld op de hoogte stellen indien hij niet 
tevreden is over de Dienstverlening door de Toeleverancier (in welk 
geval de bepalingen in artikel 5 van toepassing worden); daarnaast, 
om twijfel te voorkomen, heeft de Cliënt niet de bevoegdheid om de 
Toeleverancier of Consultant te bestraffen of de Opdracht via de 
Consultant of Toeleverancier te beëindigen; 

(f) zal (zonder afbreuk aan het voorgaande) geen handelingen of 
omissies begaan die leiden tot onwettige discriminatie of pesterijen 
ten opzichte van de Toeleverancier of Consultant in het kader van de 
uitvoering van de Diensten. 

4. Betaling van vergoedingen 

4.1 Het Bedrijf is gerechtigd om facturen uit te schrijven met betrekking 
tot de verleende Diensten tijdens de toepasselijke factuurperiode (deze 
wordt berekend als een veelvoud van het aantal uren/dagen waarin de 
Diensten geleverd zijn en het geldende Betalingstarief). 

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het Bedrijf 
gerechtigd om de kosten i.v.m. de Diensten op maandelijkse basis aan 
de Cliënt te factureren; deze facturen dienen binnen 30 dagen na 
factuurdatum door de Cliënt te worden voldaan. 

4.3 Om twijfel te voorkomen vormt een door een vertegenwoordiger 
van de Cliënt ondertekende urenstaat bij het berekenen van de door het 
Bedrijf met betrekking tot de door de Toeleverancier/ Consultant 
uitgevoerde Diensten te betalen bedragen als afdoende bewijs dat de 
Diensten naar tevredenheid van de Cliënt zijn uitgevoerd op de tijden en 
voor de gehele tijdsperiode die in de voornoemde tijdstabel is 
beschreven. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met het aantal geclaimde 
uren, dient hij het Bedrijf hiervan binnen 2 dagen na de ontvangst van 
de omstreden urenstaat op de hoogte te stellen, en dient hij zijn 
medewerking aan het Bedrijf te verlenen bij het vaststellen van het 
aantal door de Toeleverancier/Consultant gewerkte uren. Indien de 
Cliënt dergelijke urenstaten niet ondertekent, ontslaat dit de Cliënt niet 
van zijn verplichting om de vergoedingen aan het Bedrijf te betalen 
conform dit artikel. 

4.4 Het Bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor frauduleuze urenstaten 
die door of namens de Toeleverancier/Consultant worden ingediend. 

4.5 De Cliënt is niet gerechtigd om bedragen te verrekenen met 
facturen van het Bedrijf dan wel betalingen aan het Bedrijf op te 
schorten.  

4.6 Het Bedrijf zal de wettelijke handelsrente bij de Cliënt in rekening te 
brengen over te laat betaalde bedragen conform artikel 6:119a van het 
Burgerlijk Wetboek. 

4.7 Alle te betalen bedragen in het kader van deze Overeenkomst zijn 
exclusief btw.  

4.8 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Betalingstarieven te 
verhogen. Het Bedrijf zal een schriftelijke kennisgevingstermijn van 20 
Werkdagen in acht nemen ten opzichte van de Cliënt in geval een van 
dergelijke verhogingen van de Betalingstarieven.  

5. Vervanging van Toeleverancier/Consultant 

5.1 Het Bedrijf is gerechtigd om van tijd tot tijd, maar niet zonder de 
Cliënt te raadplegen en na zijn/haar goedkeuring te hebben ontvangen, 
met inachtneming van de andere bepalingen in deze Overeenkomst, de 
Cliënt een vervangend Consultant of Toeleverancier voor te stellen, die 
dezelfde kwalificaties, vaardigheden en ervaring bezit. De Cliënt is niet 
verplicht deze vervangende Consultant of Toeleverancier in te huren. 

5.2 Indien een Consultant of een Toeleverancier naar de redelijke 
mening van de Cliënt er niet in slaagt de van toepassing zijnde Diensten 
naar tevredenheid te verlenen, dient de Cliënt het Bedrijf hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen en dient het Bedrijf redelijkerwijs alles 
in het werk te stellen om erop toe te zien dat er zo snel mogelijk een 
geschikte, vervangende Toeleverancier of Consultant beschikbaar wordt 
gesteld om de Diensten te verlenen. Indien een dergelijke vervanging 
niet binnen 2 Werkdagen na ontvangst door het Bedrijf van de 
schriftelijke kennisgeving van de Cliënt van het ontoereikend 
functioneren beschikbaar is, is de Cliënt gerechtigd het toepasselijke 
Opdrachtsoverzicht te annuleren middels een schriftelijke kennisgeving 
conform artikel 7. 

6. Overdrachtsbepalingen 

6.1  Indien binnen de Beperkte Periode een Indienstneming plaatsvindt, 
dient de Cliënt het Bedrijf de Introductievergoeding te betalen, die 
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direct opeisbaar is ongeacht de vraag of het aanbieden van Diensten 
conform de Overeenkomst zijn aanvang heeft genomen. 

7. Beëindiging 

7.1 Deze Overeenkomst duurt voort tenzij deze beëindigd wordt: 

(a) door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke 
ingang door het Bedrijf indien er sprake is van een inbreuk op deze 
Overeenkomst door de Cliënt, die naar de redelijke mening van het 
Bedrijf niet door de Cliënt kan worden hersteld, of indien de Cliënt 
gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen conform artikel 5; of 

(b) door het Bedrijf, met inachtneming van een schriftelijke 
kennisgevingstermijn van 5 Werkdagen, indien er een ernstige of 
herhaaldelijke inbreuk op deze Overeenkomst door de Cliënt heeft 
plaatsgevonden die, naar de redelijke mening van het Bedrijf, niet 
hersteld kan worden en die niet binnen 10 Werkdagen na een 
eerdere kennisgeving met het verzoek daartoe hersteld is, of 

(c) door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke 
ingang door het Bedrijf en zonder afbreuk ter doen aan enig recht 
op herstel in goed vertrouwen, die van toepassing is indien het 
Bedrijf van mening is/wordt, ongeacht de reden, dat (i) de Cliënt zijn 
verplichtingen jegens het Bedrijf mogelijk niet na zal komen of (ii) 
de Toeleverancier/Consultant mogelijk niet langer bereid, in staat 
of geschikt is om Diensten ten behoeve van de Cliënt uit te voeren; 
of 

(d) door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke 
ingang door een van de partijen, indien de partij in kwestie niet in 
staat blijkt om zijn verplichtingen conform deze Overeenkomst aan 
te vangen, voort te zetten of volledig uit te voeren als gevolg van 
ziekte, letsel of enige andere arbeidsongeschiktheid, of om redenen 
van Overmacht binnen de invloedssfeer van de partij en die hij 
redelijkerwijs niet kan controleren; of  

(e) door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke 
ingang door een van de partijen, indien een van de partijen 
surseance van betaling aanvraagt of toegewezen krijgt, faillissement 
aanvraagt of failliet gaat, indien men besluit een curator aan te 
stellen of deze toegewezen wordt, of een regeling treft met een van 
zijn schuldeisers of in de schuldsanering terecht komt, indien een 
van de partijen een gerechtelijk bevel ontvangt of de beslissing 
neemt het bedrijf te ontbinden of indien een van de partijen het 
besluit neemt de bedrijfsvoering te beëindigen of de bedrijfsvoering 
daadwerkelijk beëindigt. 

7.2 Iedere Partij mag een Opdrachtsoverzicht annuleren met 
inachtneming van de opzegtermijn (indien van toepassing) die is 
overeengekomen in het Opdrachtsoverzicht. 

8. Erkenningen en aansprakelijkheid 

8.1 Op geen enkele manier zal enig onderdeel van deze Overeenkomst 
ertoe leiden dat de Toeleverancier of de Consultant werknemer(s), 
arbeider(s) of uitzendkracht(en) van het Bedrijf of de Cliënt zijn. Het 
Bedrijf en de Cliënt erkennen dat de Toeleverancier/Consultant hun 
diensten op een onafhankelijke business-to-business-basis aanbieden.  

8.2 Het Bedrijf verplicht zich met de Toeleverancier en/of de Consultant 
een door de Belastingdienst in het kader van de Wet DBA goedgekeurde 
model opdrachtovereenkomst te sluiten.  

8.3 Hoewel het Bedrijf alles in het werk stelt om erop toe te zien dat er 
een redelijke norm aan vaardigheden, integriteit en betrouwbaarheid 
van de Toeleverancier/Consultant wordt gehanteerd en de 
Toeleverancier/Consultant conform de vereisten van de Cliënt 
aangeleverd worden, accepteert het Bedrijf geen aansprakelijkheid voor 
de kwaliteit van de Diensten die door de Toeleverancier en de 
Consultant worden verleend, of hun handelingen tijdens hun 
aanwezigheid op de Locatie(s). De aansprakelijkheid van het Bedrijf is ter 
zake uitgesloten. 

8.4 De kosten die het Bedrijf maakt, hebben uitsluitend betrekking op 
de diensten in verband met het aanleveren, selecteren en introduceren 
van de Toeleverancier/Consultant die door het Bedrijf aangeleverd 

worden, en mogen niet worden beschouwd als een acceptatie van enige 
aansprakelijkheid voor de handelingen/omissies door de Toeleverancier 
of de Consultant. 

8.5 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig Verlies of vertraging als 
gevolg van: 

(a) verzuim de Diensten te verlenen door de Toeleverancier en/of de 
Consultant tijdens de gehele of gedeeltelijke looptijd van deze 
Overeenkomst; 

(b) nalatige, onwettige, oneerlijke of frauduleuze handelingen of 
omissies or of onjuiste weergaven door de Toeleverancier en/of de 
Consultant, met onbeperkt inbegrip van gebrek aan kunde aan de kant 
van de Toeleverancier/Consultant; of 

(c) diefstal van enigerlei gegevens of materialen door de 
Toeleverancier en/of de Consultant. 

8.6 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig Verlies als gevolg van: 

(a) handelingen of omissies of onjuiste weergaven (ongeacht of deze 
voor of na de datum van deze Overeenkomst plaatsvinden) door de 
Toeleverancier of de Consultant; 

(b) uitzonderlijke, indirecte of gevolgschade of verlies; of 

(c) enige winstderving of verlies van zaken, omzet, goodwill, geraamde 
spaargelden en/of claims die in het kader van overeenkomsten met 
derden zijn ingediend, voortkomend uit nalatigheid door het Bedrijf 
tijdens het nakomen van verplichtingen in het kader van deze 
Overeenkomst. 

8.7 De Cliënt zal niets ondernemen als gevolg waarvan het Bedrijf en/of 
de Toeleverancier en/of de Consultant worden gedwongen inbreuk te 
plegen op hun verplichtingen in het kader van wet- en regelgeving.  

8.8 De Cliënt stelt het Bedrijf schadeloos en zal dit blijven doen voor 
enig Verlies dat door het Bedrijf geleden wordt als gevolg van deze 
Overeenkomst en/of als gevolg van enige inbreuk op deze 
Overeenkomst door de Cliënt.  

9. Vertrouwelijkheid en Intellectueel Eigendomsrechten 

Het Bedrijf garandeert aan de Cliënt, en zal van de Toeleverancier en de 
Consultant eisen, dat hij/zij: 

(a) alle informatie met betrekking tot de Arbeidsresultaten, 
Intellectuele Eigendomsrechten binnen die Werkresultaten en de 
bedrijfsvoering en zaken van de Cliënt vertrouwelijk zal behandelen 
(waaronder, om enige twijfel te voorkomen, Betalingstarieven) 
("Vertrouwelijke Informatie"), die mogelijkerwijs aan hem/hen 
bekend wordt in het kader van het verlenen van de Diensten; en 

(b) zal eisen dat de Toeleverancier en de Consultant alle mogelijke 
opdrachten waarbij Intellectuele Eigendomsrechten (met betrekking 
tot Arbeidsresultaten) of vertrouwelijke handelingen zullen aangaan 
waarvan de Cliënt mogelijk vereist dat hij/zij deze aangaat. 

10. Gegevensbescherming 

Iedere partij garandeert aan de tegenpartij dat hij, met betrekking tot de 
Overeenkomst, alle bepalingen in de Wetten Bescherming 
Persoonsgegevens strikt zal naleven. De Cliënt zal alle informatie die bij 
een Introductie betrokken is (waaronder, zonder beperking, 
persoonsgegevens van een Consultant) vertrouwelijk behandelen en zal 
ervan af zien zulke informatie te gebruiken voor enige doeleinden, met 
uitzondering van het mogelijk maken van de dienstverlening door de 
Toeleverancier en/of de Consultant via het Bedrijf. 

11. Integriteit 

11.1 De Cliënt erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf geen 
omkopingen, in wat voor vorm dan ook, tolereert in het kader van haar 
bedrijfsvoering. 

11.2 De Cliënt houdt de hoogst mogelijke normen omtrent integriteit 
in ere, en zal zich niet inlaten met enig(e) activiteiten, praktijken of 
gedrag die/dat de integriteit van het Bedrijf, de Toeleverancier, de 
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Consultant of de Cliënt kan/kunnen schaden. Daarnaast zal de Cliënt 
onverwijld alle verzoeken of eisen omtrent onterechte financiële of 
andere voordelen, van welke soort dan ook, die de Cliënt ontvangt in het 
kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, aan het Bedrijf melden. 

11.3 De Cliënt zal het Bedrijf er onverwijld van op de hoogte stellen 
indien, op enig moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst, de 
omstandigheden, kennis of bewustzijn dermate verandert/veranderen 
dat het waarborgen van de garanties in artikel 11.2 niet meer mogelijk 
is. 

11.4 Enige inbreuk op dit artikel zal worden beschouwd als een inbreuk 
op deze Overeenkomst. 

11.5 De Cliënt zal het Bedrijf schadeloosstellen voor enig Verlies dat 
door het Bedrijf geleden wordt als gevolg van enige inbreuk op dit artikel 
door de Cliënt (met inbegrip van enige gevolgschade of verlies). 

12. Status van de Consultant 

12.1 Het Bedrijf en de Cliënt erkennen en komen overeen dat de 
Consultant die Diensten verleent: 

(a) niet werkt onder toezicht van of op aanwijzing van de Cliënt (of 
het Bedrijf);  

(b) persoonlijk geen arbeidscontract of enige andere overeenkomst 
met het Bedrijf bezit voor het uitvoeren van werkzaamheden en 
diensten; en 

(c) een beroep uitoefent en/of zijn eigen onderneming leidt, als 
gevolg waarvan de Cliënt en/of het Bedrijf klanten of cliënten zijn 
van de onderneming van de Consultant.  

12.2 De Cliënt zal redelijkerwijs alles in het werk stellen om ervoor te 
zorgen dat hij geen leiding en toezicht uitoefent over de Consultant.  

13. Algemeen 

13.1 Deze Overeenkomst wordt wettelijk beschouwd als een 
overeenkomst van opdracht, zoals gedefinieerd in artikel 7:400 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

13.2 Tezamen met ieder Opdrachtsoverzicht dat door de partijen 
wordt overeengekomen, vormt deze Overeenkomst de gehele 
overeenkomst tussen de partijen, die alle eerdere overeenkomsten en 
regelingen (indien van toepassing) vervangt, zowel schriftelijk, 
mondeling of impliciet, tussen het Bedrijf en de Cliënt met betrekking 
tot de Diensten; alle overeenkomsten die op de datum van deze 
Overeenkomst nog van kracht zijn (indien van toepassing) zullen worden 
beschouwd als beëindigd met wederzijdse goedkeuring met ingang van 
de Startdatum, maar zonder afbreuk te doen aan enige rechten die 
voorafgaand aan een dergelijke beëindiging ontstaan zijn, zodat niets in 
dit artikel ertoe leidt dat de aansprakelijkheid van iedere partij met 
betrekking tot fraude uitgesloten of beperkt wordt. 

13.3 Deze Overeenkomst heeft betrekking op de Cliënt en het is de 
Cliënt niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen in het kader van 
deze Overeenkomst aan derden op/over te dragen zonder de 
voorafgaande, schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf is 
echter wel gerechtigd deze Overeenkomst over te dragen op enig lid van 
de Groep van het Bedrijf, na een dergelijke overdracht, zonder afbreuk 
te doen aan de rechten van de overdragende partij met betrekking tot 
zaken die zich voorafgaand aan een dergelijke overdracht voordoen 
zullen alle verwijzingen naar het Bedrijf als verwijzingen naar de 
verkrijgende partij worden beschouwd. 

13.4 Door ondertekening van deze Overeenkomst zal de Cliënt zijn 
medewerking verlenen als omschreven in artikel 6:159 van het Burgerlijk 
Wetboek aan de overdracht van deze Overeenkomst door het Bedrijf 
conform artikel 13.3.  

13.5 Wijzigingen in deze Overeenkomst worden pas van kracht als 
deze schriftelijk en namens ieder van de partijen ondertekend is, door 
een persoon die door de partij in kwestie daartoe is gemachtigd. 

13.6 Alle kennisgevingen die conform deze Overeenkomst gegeven 
dienen te worden (inclusief de aflevering van een urenstaat of factuur) 
dienen schriftelijk plaats te vinden, ondertekend te worden door een 
persoon die door de verzendende partij daartoe is gemachtigd en 
handmatig, per facsimile, e-mail of via voorafbetaalde, eersteklas post 
aan de ontvanger verzonden te worden naar diens adres dat in deze 
Overeenkomst aangegeven is (of anderszins van tijd tot tijd door de 
ontvanger aan de verzender wordt aangegeven in het kader van deze 
Overeenkomst). 

13.7 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter van het 
arrondissement alwaar het Bedrijf is gevestigd, is bevoegd kennis te 
nemen van geschillen tussen partijen.  

13.8 Indien enige bepaling of enig deel van deze Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk onwettig, niet-rechtsgeldig of onuitvoerbaar blijkt: 

(a) wordt deze bepaling (of deel daarvan) in die mate niet als 
onderdeel van deze Overeenkomst beschouwd, waarbij echter de 
uitvoerbaarheid van het restant van de Overeenkomst intact blijft; en 

(b) voor zover bij de wet toegestaan zullen het Bedrijf en de Cliënt in 
goed vertrouwen met elkaar overleggen over een vervanging van een 
bepaling die conform artikel 13.10(a) afgestoten is, door een bepaling 
van een soortgelijke strekking die echter niet onwettig of 
onuitvoerbaar is. 

13.9 Geen van de bepalingen binnen deze Overeenkomst is bedoeld 
als uitvoerbaar door derden (met uitzondering van de toegestane, 
verkrijgende partijen van het Bedrijf die gerechtigd zijn de bepalingen 
in deze Overeenkomst ten uitvoer te leggen, als waren zij een originele 
partij binnen die Overeenkomst).  
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Standard Terms and Conditions Oliver James 
Associates B.V. 

1. Standard Terms and Conditions These terms and conditions 
apply with regard to all recruitment services that are offered by Oliver 
James Associates B.V., a company with its with its official seat in the 
Netherlands and its registered office in the Rembrandt Tower – 19th 
floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, the Netherlands, hereby duly 
represented by Mr Julien Fabius, (“Oliver James”) Definitions and 
interpretation 

1.1 Unless otherwise follows from the context, the following 
definitions are applied in this Agreement: 

"Agreement": the agreement between Oliver James and the Client 
according to the conditions described in this document, including any 
Subcontracts. 

"Subcontract": the contract containing all particulars regarding each 
Assignment; a corresponding meaning is given to the term 
"Assignment". 

"Working Day": each day (not including Saturdays and Sundays) except 
for general public holidays, as defined in Article 3 of the General 
Extension of Time-limits Act (Algemene Termijnenwet). 

"Group of the Client": the Client and all other enterprises of the Group 
of which the Client forms part, as defined in Article 2:24b Dutch Civil 
Code. 

"Systems of the Client": the systems made available by the Client to the 
and/or the Consultant for use in connection with the Services. 

"Group of Oliver James": Oliver James and all other enterprises of the 
Group of which Oliver James forms part, as defined in Article 2:24b 
Dutch Civil Code. 

"Consultant": the person(s) introduced by Oliver James, as well as any 
replacement Consultant. 

"Introduction Fee": [250 times the hourly] Fee (or the converted, 
equivalent hourly rate if the Fees are based on periods that are shorter 
or longer than one hour), or the gross hourly wage including all 
bonuses) acquired by the Consultant from the Client. 

"Personal Data Protection Law": the Personal Data Protection Act (Wet 
Bescherming Persoonsgegevens) and any other laws or regulations or 
European Directives and regulations as applicable at any time with 
respect to the protection and transfer of personal data. 

"End Client": a client of the Client to whom or at whose business 
address the Services are provided in accordance with the Assignment. 

"Hiring": a situation in which the Client or the Group of the Client, 
whether directly or indirectly, via an intermediary other than Oliver 
James: 

(a) hires or offers employment to: 

(i) the Consultant; 

(ii) any person, e.g., the Consultant, who is recruited via Oliver 
James; 

(b) offers any other arrangement to the persons referred to under 
(a)(i) and (ii) in order to provide services to the Client, any member of 
the Group of the Client or an End Client. 

“Limited Period": the 12 months following: 

(i) the Introduction of the Consultant; or 

(ii) the end of the assignment,  

depending on which commences later.  

"Force Majeure": any cause that prevents any of the parties from 
fulfilling one or more of its obligations, arising from or attributable to 
actions, incidents, omissions or accidents that in all reasonableness fall 
outside the scope of control of the affected party. 

"Introduction": 

(a) the conversation by the Client with the Consultant; whether 
personally, by telephone or via a video link; or 

(b) the passing of information by Oliver James to the Client with 
respect to the Consultant, or with which he can be identified, 

whereby the date of the Introduction will be the date on which the 
conversation or the passing of information took place, whichever of the 
two was earlier. "Introduce" and "Introduced" have the applicable 
meaning. 

"Loss": each request, contribution, claim, legal action, procedure, 
liability, loss, damages, costs, expenditures, tax, social insurance costs, 
as well as all attached penalties, fines or interest, irrespective of 
whether these find their origin in law, agreement, tort or otherwise 
(including, without limitation, all losses, liabilities and costs that arise 
from any defence against or the settlement of claims); the term 
"Losses" is defined accordingly. 

"Fee": as per the definition given thereto in the applicable in the 
Subcontract. 

"Services": the services as referred to in the Subcontract. 

"Systems": telecommunication systems, ICT systems and security 
systems. 

"Work Results": all work performed and delivered in accordance with 
this Agreement, as part of or as the result of the Services. 

1.2 The Agreement is applicable (or is deemed to have been 
accepted by the Client) from the date on which Oliver James proceeds 
with an Introduction, and remains applicable to every Introduction, as 
well as every Subcontract agreed upon by the parties in this context. In 
case of any conflict or inconsistency between the Subcontract and the 
conditions of the Agreement, the conditions of the applicable 
Subcontract will prevail.  

1.3 Any (purchase) conditions of the (End)Client are rejected by 
Oliver James and explicitly do not apply to this agreement.  

2. The obligations of Oliver James 

2.1 Oliver James will take all reasonable measures to ensure 
that the Services are performed in accordance with the 
agreements made. 

2.2 Oliver James will ensure that the Consultant: 

(a) can deliver the Services on the Location(s); 

(b) can comply with the reasonable requirements of the Client, 
as communicated from time to time by the Client to Oliver 
James; 

(c) can comply with all applicable laws, policies and protocols of 
the Client, as communicated from time to time by the Client to 
Oliver James, including with respect to health and safety (Arbo), 
and 

(d) can offer a suitable replacement if the Consultant for a 
period of at least 14 calendar days is occupationally disabled or 
otherwise unavailable for the provision of the Services. 

3. The obligations of the Client 

3.1 The Client confirms and guarantees to have provided sufficient 
information to Oliver James to enable Oliver James to assess the 
suitability of the Consultant for the provision of Services, including but 
not limited to: 

(a) the identity of the Client and, if applicable, the nature of the 
business of the Client; 

(b) the date on which the Client wishes the provision of Services to 
commence and the duration, or the probable duration, of the 
Assignment; 
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(c) further information on the Services, including but not limited to 
the type of work, the location and the hours on which the Services 
are to be provided, any risks with respect to health and safety (Arbo) 
known to the Client and the steps already taken by the Client to 
prevent or reduce such risks; 

(d) the experience, training, qualifications and any authorisations 
required by the Client or the Consultant by law to provide these 
Services; 

(e) health and safety risks (Arbo) at the Location(s), or specific 
experience required by Persons working at the Location(s); and 

(f) all expenses to be paid to or by the Consultant. 

3.2 The Client confirms that Oliver James has provided it with the 
following: 

(a) the identity of the Consultant; and 

(b) confirmation that the Consultant has the experience, training, 
qualifications and all authorisations considered necessary by the 
Client or required by law to provide the Services. 

3.3 Oliver James accepts no liability for any loss resulting from the 
fact that, in the opinion of the Client, the Consultant do not have the 
correct qualifications, desired experience and/or training.  

3.4 The Client: 

(a) will not permit the Consultant to perform any hazardous work 
without performing a prior risk assessment and will inform Oliver 
James and the Consultant of the ascertained risks; 

(b) will, insofar as applicable, clearly inform Oliver James and the 
Consultant of the rules (including, but not limited to health and safety 
(Arbo policy), procedures and regulations) that are applicable to the 
Location(s); 

(c) will check and sign or electronically approve timesheets (in a form 
approved by Oliver James) in order to confirm the hours worked by 
the Consultant and to reflect the approval of the Services provided by 
the Consultant; 

(d) will generally leave the manner in which the Services are provided 
up to the Consultant and the and will thus not assume any 
management or supervision task; 

(e) will immediately inform Oliver James whenever it is dissatisfied 
with the provision of Services by the Consultant (in which case the 
provisions of Article 5 apply); the Client is not, however, entitled to 
punish the Consultant or to terminate the Assignment via the 
Consultant; 

(f) will (without prejudice to the above) not perform any actions or 
omissions that would lead to unlawful discrimination or harassment 
of the Consultant within the context of the performance of the 
Services. 

4. Payment of fees 

4.1 Oliver James is entitled to invoice the provided Services during 
the applicable invoicing period (this is calculated by multiplying the 
number of hours/days during which the Services were provided by the 
applicable Fee). 

4.2 Unless agreed otherwise in writing, Oliver James is entitled to 
invoice the costs of the Services on a monthly basis to the Client; the 
Client will pay these invoices within 30 days of the invoice date. 

4.3 As regards the calculation of the amounts payable to Oliver 
James for the Services provided by the Consultant, a timesheet signed 
by a representative of the Client will serve as conclusive evidence that 
the Services have been provided to the satisfaction of the Client at the 
times and during the entire time period. If the Client does not agree to 
the specified hours, it will inform Oliver James thereof within 2 days of 
receipt of the disputed timesheet and will provide its cooperation to 
Oliver James in determining the number of hours worked by the 
Consultant. Failure by the Client to sign the timesheet does not dismiss 

the Client from its obligation to pay the fee to Oliver James in 
accordance with this article. 

4.4 Oliver James accepts no liability for fraudulent timesheets 
submitted by or on behalf of the Consultant. 

4.5 The Client is not entitled to set off amounts against invoices of 
Oliver James or to suspend payment to Oliver James. 

4.6 In the event of late payment by the client, Oliver James will 
charge the statutory commercial interest in accordance with Article 
6:119a Dutch Civil Code. 

4.7 All amounts payable within the context of this Agreement are 
exclusive of VAT.  

4.8 Oliver James reserves the right to raise the Fees. Oliver James will 
in case of an increase in the Fees observe a written period of notice of 
20 Working Days with respect to the Client.  

5. Replacement of the Consultant 

5.1 Oliver James is entitled, after consulting the Client and receiving 
its approval, and in accordance with the other provisions of this 
Agreement, to present the Client with a replacement Consultant, who 
has comparable qualifications, skills and experience. The Client is not 
obliged to hire the presented replacement Consultant. 

5.2 If a Consultant fails to satisfactorily provide the applicable 
Services in the reasonable opinion of the Client, the Client will inform 
Oliver James thereof in writing and Oliver James will take all reasonable 
measures to ensure that a suitable replacement Consultant is made 
available to provide Services. If such a replacement is not available 
within 2 Working Days of receipt by Oliver James of the aforementioned 
written notification by the Client, the Client is entitled to cancel the 
applicable Subcontract by means of a written notification in accordance 
with Article 7. 

6. Transfer provisions 

6.1 If a Hiring takes place during the Limited Period, the Client will 
pay Oliver James an Introduction Fee, which is immediately claimable 
irrespective of whether the provision of Services has commenced in 
accordance with the Agreement. 

7. Termination 

7.1 This Agreement will continue until terminated: 

(a) by means of a written notification with immediate effect by Oliver 
James in case of an infringement of this Agreement by the Client, 
which in the reasonable opinion of Oliver James cannot be remedied 
by the Client, or 

(b) by means of a written notification with immediate effect by the 
Client on the basis of article 5.2 of this agreement; 

(c) by Oliver James, subject to a written notice period of 5 Working 
Days, in case of a serious or repeated infringement of this Agreement 
by the Client, which in the reasonable opinion of Oliver James cannot 
be remedied and which is not corrected within 10 Working Days 
following an earlier notification with a request thereto, or 

(d) by means of a written notification with immediate effect by Oliver 
James and without infringement of any right to remedy, which 
applies if Oliver James is or becomes of the opinion, irrespective of 
the reason, that (i) the Client may possibly be unwilling or unable to 
fulfil its obligations to Oliver James or (ii) the Consultant may possibly 
no longer be willing, able or suitable to provide the Services on behalf 
of the Client; or 

(e) by means of a written notification with immediate effect by Oliver 
James, if the party in question is unable to commence, continue or 
fulfil its obligations in accordance with this Agreement as a result of 
illness, injury or any other form of occupational disability,  

(f) by means of a written notification with immediate effect by either 
party due to reasons of Force Majeure; or  
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(g) by means of a written notification with immediate effect by one 
of the parties, if the other party applies for or receives a suspension 
of payment, applies for or is declared bankrupt, a receiver is 
appointed or allocated, concludes a debt settlement agreement with 
its creditors or is admitted to a debt rescheduling scheme, is subject 
to a court order or decision to dissolve the business or decides to 
terminate its business or effectively does so. 

7.2 Either party may cancel a Subcontract subject to the notice 
period (if applicable) agreed in the Subcontract. 

8. Acknowledgement and liability 

8.1 This Agreement will in no way lead to the Consultant becoming 
employee, worker or temp worker of Oliver James or the Client. Oliver 
James and the Client acknowledge that the Consultant offers its services 
on an independent business-to-business-basis. 

8.2 Oliver James will agree with the Consultant on a model contract 
of assignment approved by the Tax and Customs Administration within 
the context of the DBA Act.  

8.3 Although Oliver James will strive to ensure that the skills, 
integrity and reliability of the Consultant meet a reasonable standard 
and that the Consultant is made available in accordance with the 
requirements of the Client, Oliver James accepts no liability for the 
quality of the Services provided by the Consultant or their actions 
during his presence at the Location(s). Any liability by Oliver James for 
such is excluded. 

8.4 The costs incurred by Oliver James will relate exclusively to the 
services connected to the selection, introduction and provision of the 
Consultant made available by Oliver James, and may not be regarded as 
the acceptance of any liability for actions/omissions by the Consultant. 

8.5 Oliver James accepts no liability for any Loss or delay resulting 
from: 

(a) failure by the Consultant to provide the Services during the full or 
partial term of this Agreement; 

(b) negligent, unlawful, unfair or fraudulent actions or omissions or 
incorrect representation by the and/or the Consultant, including any 
lack of expertise on the part of the Consultant;  

(c) theft of any data or materials or reckless driving behaviour by the 
Consultant. 

8.6 Oliver James accepts no liability for any Loss resulting from: 

(a) actions or omissions or incorrect representation (irrespective of 
whether this occurs before or after the date of this Agreement) by 
the Consultant; 

(b) exceptional, indirect or consequential damage or loss; or 

(c) any loss of profit or property, turnover, goodwill, estimated 
savings and/or claims submitted by contractual third parties ensuing 
from negligence on the part of Oliver James during the fulfilment of 
obligations within the context of this Agreement. 

8.7 The Client will take no actions that would force Oliver James or 
the Consultant to infringe upon their statutory obligations.  

8.8 The Client indemnifies Oliver James against any Loss incurred by 
Oliver James as a result of this Agreement and/or as a result of any 
infringement of this Agreement by the Client.  

9. Confidentiality and intellectual property 

Oliver James guarantees the Client, and will demand the Consultant 
that he: 

(a) observe the confidential nature of all information on the Work 
Results, intellectual property regarding the Work Results and the 
operations and business of the Client as well as the Fees 
("Confidential Information") that comes to their knowledge within 
the context of the provision of the Services; and 

(b) will comply with all instructions by the Client with respect to 
intellectual property rights (regarding Work Results). 

10. Data protection 

Each party guarantees with respect to this Agreement that it will comply 
strictly with all provisions of the Personal Data Protection Law. The 
Client will observe the confidential nature of all information related to 
an Introduction (including the personal data of a Consultant) and will 
refrain from using such information for any purposes other than 
enabling the provision of Services by the Consultant via Oliver James. 

11. Integrity 

11.1 The Client acknowledges and agrees that Oliver James does not 
accept bribery, in any form whatsoever, within the context of its 
operations. 

11.2 The Client will observe the highest possible standards of 
integrity, and will not be party to any activities, practices or behaviour 
that could prejudice the integrity of Oliver James, the Consultant or the 
Client. The Client will immediately notify Oliver James of all requests or 
demands for undue financial or other benefits, of any nature 
whatsoever, received by the Client within the context of the 
performance of this Agreement. 

11.3 The Client will immediately notify Oliver James of any change 
during the term of this Agreement that might prejudice the guarantees 
provided in Article 11.2. 

11.4 Any infringement of this article will be regarded as an 
infringement of this Agreement. 

11.5 The Client will indemnify Oliver James for any Loss incurred by 
Oliver James as a result of any infringement of this article by the Client 
(including any consequential damage or loss). 

12. Status of the Consultant 

12.1 Oliver James and the Client acknowledge and agree that the 
Consultant providing the Services: 

(a) does not work under the supervision or instructions of the Client 
(or Oliver James);  

(b) is not party to any employment contract or any other agreement 
with Oliver James for the performance of work and services; and 

(c) exercises a profession and/or runs his own business, as a result of 
which the Client and/or Oliver James are the client of the Consultant.  

12.2 The Client will take all reasonable measures to ensure that it does 
not exercise management and supervision over the Consultant.  

13. General 

13.1 This Agreement is regarded as a contract of assignment, as 
defined in Article 7:400 Dutch Civil Code.  

13.2 Together with all Subcontracts agreed by the parties, this 
Agreement constitutes the entire agreement between the parties and 
replaces all earlier agreements and arrangements (if applicable), 
whether in writing, verbally or implicit, between Oliver James and the 
Client with respect to the Services; all agreements that are still in force 
on the date of this Agreement will (if applicable) be regarded as 
terminated with mutual consent as of the Start Date, without 
infringement of any rights arising before termination, whereby this 
article will in no way exclude or limit the liability of either party in case 
of fraud. 

13.3 The Client is not permitted to transfer its rights and obligations 
under this Agreement to any third party without the prior written 
permission of Oliver James. Oliver James is, however, entitled to 
transfer this Agreement to any member of the Group of Oliver James; 
without infringement of any rights of the transferring party with respect 
to any matters that occurred prior to the transfer, all references after 
the transfer to Oliver James will be regarded as references to the 
acquiring party. 
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13.4 By signing this Agreement, the Client will grant its cooperation as 
described in Article 6:159 Dutch Civil Code to the transfer of this 
Agreement by Oliver James in accordance with Article 13.3.  

13.5 Changes to this Agreement will first come into force after being 
agreed in writing and signed on behalf of the parties by a person duly 
authorised thereto. 

13.6 All notifications (including the provision of a timesheet or 
invoice) made in accordance with this Agreement will take place in 
writing, be signed by a person duly authorised thereto by the sender, 
sent by fax or email or prepaid first-class post to the recipient to the 
address stated in this Agreement (or otherwise indicated by the 
recipient to the sender within the context of this Agreement). 

13.7 The Agreement is governed exclusively by Dutch law. The 
competent Dutch court of the district in which Oliver James has its 
registered office is exclusively authorised to handle any disputes 
between the parties.  

13.8 If any provision or part of this Agreement proves to be fully or 
partially unlawful, invalid or unenforceable: 

(a) this provision (or part thereof) will be excluded from the 
Agreement, without prejudice to the validity of the remainder of the 
Agreement; and 

(b) insofar as permitted by law, Oliver James and the Client will in 
good faith consult with one another on replacing a provision excluded 
in accordance with Article 13.10(a) with a provision of comparable 
scope that is not unlawful or unenforceable. 

13.9 No provision of this Agreement has any legal effect for third 
parties (with the exception of the parties of Oliver James who are 
entitled to perform the provisions of this Agreement as if they were 
original parties to the Agreement). 

 

 


