
 
 
Algemene Voorwaarden Edwin Langhorst h.o.d.n. Arbeidsplus d.d. 28 september 2017 
 
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Edwin Langhorst h.o.d.n. ArbeidsPlus, gevestigd aan de Patrijzenhof 
12, (3815 AX) Amersfoort, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 68757506, hierna te noemen: 
‘ArbeidsPlus’ en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van ArbeidsPlus en alle voor haar werkzame personen. 
De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor ArbeidsPlus werkzaam 
zijn, danwel voor de rechtsopvolgers van ArbeidsPlus. 
 
Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ArbeidsPlus gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties 

daarvan en/of door ArbeidsPlus gesloten overeenkomsten waarbij ArbeidsPlus zich verplicht tot het leveren van diensten, 
producten of de uitvoering van een opdracht.   

2. Waar in deze algemene voorwaarden over ‘opdrachtgever’ wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke 
natuurlijke of rechtspersoon die met ArbeidsPlus is contractuele relatie staat of komt te staan.  

3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het 
sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ArbeidsPlus zonder voorbehoud en 
schriftelijk zijn aanvaard. 

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van 
toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.  

 
Overeenkomst 
5. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door ArbeidsPlus uitgebrachte offerte. 

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ArbeidsPlus slechts na diens schriftelijke 
bevestiging.   

6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van 
de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart ArbeidsPlus tegen vorderingen van 
derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door ArbeidsPlus ten behoeve van de 
opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

7. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten. 
8. ArbeidsPlus zal eerst na overleg met de opdrachtgever derden inschakelen, waarvan de kosten daarvan, tenzij sprake is 

van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven. 
ArbeidsPlus zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).  

9. ArbeidsPlus zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit 
resultaat wordt bereikt. 

10. De opdrachtgever verleent aan ArbeidsPlus toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.  
11. De opdrachtgever zal aan ArbeidsPlus steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte 

uitvoering van de verleende opdracht. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook 
indien deze van derden afkomstig is. De opdrachtgever zal ArbeidsPlus van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de 
hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen 
en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden. 

12. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere 
partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als 
vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. 

13. Indien opdrachtgever afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of 
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ArbeidsPlus gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten en/of de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.  

14. Tenzij anders overeengekomen, worden producten door ArbeidsPlus (af)geleverd “EXW” (Ex Works) overeenkomstig de 
INCOTERMS 2010.  

 
Declaratie/honorarium en kosten     
15. Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van ArbeidsPlus wordt voldaan. Het 

honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden 
overeengekomen. 

16. Ten aanzien van het honorarium is ArbeidsPlus gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij 
tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend. 

17. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig, in beginsel maandelijks, tussentijds worden 
gedeclareerd. 

18. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever 
doorberekend. ArbeidsPlus is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten 
van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de 
overeenkomst nodig zijn en/of van andere kosten, welke de kostprijs van ArbeidsPlus beïnvloeden. 
 



 
 
 

19. Eventuele betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door 
ArbeidsPlus voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De kosten 
verbonden aan de betaling komen voor rekening van de opdrachtgever.  

20. Betaling van de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in. 
21. Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan is  

de opdrachtgever vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na 
ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan ArbeidsPlus te voldoen, kan de vordering uit handen 
worden gegeven. Indien ArbeidsPlus zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de 
opdrachtgever, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever. 

22. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de 18 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en  
ten slotte op de hoofdsom. 

23. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en 
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur.  

24. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de declaratie(s) heeft ArbeidsPlus naast de onder 19 genoemde 
invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. 
ArbeidsPlus is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de opdrachtgever daarvan van 
tevoren op de hoogte is gesteld en de opdrachtgever nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen. ArbeidsPlus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de 
opdrachtgever lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. 

 
Termijnen 
25. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door ArbeidsPlus opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte 

opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.  
 
Aansprakelijkheid 
26. De aansprakelijkheid van ArbeidsPlus en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door 

ArbeidsPlus gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder 
deze verzekering toepasselijke eigen risico. 

27. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het totaal 
van het er zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte 
honorarium met een maximum van € 10.000,--.  

28. ArbeidsPlus is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door ArbeidsPlus gebruikte 
software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door ArbeidsPlus kan worden verhaald op de leverancier 
van de betreffende software of computerprogrammatuur.  

29. ArbeidsPlus is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van 
onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.  

30. ArbeidsPlus is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door 
opdrachtgever aan ArbeidsPlus verzonden (email)berichten ArbeidsPlus niet hebben bereikt.  

31. Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoelt in artikel 21 is ArbeidsPlus in geval van een 
toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij 
sprake is van een termijnoverschrijding.  

 
Overmacht 
32.   ArbeidsPlus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit door ArbeidsPlus redelijkerwijs niet mogelijk  
        is ten gevolge van buiten toedoen van ArbeidsPlus ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen  
        bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen. 
33.   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ArbeidsPlus geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt  
        niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders 
        en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen,  
        waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat  
        gebondenheid niet meer van ArbeidsPlus kan worden gevergd. 
  
Toepasselijk recht / geschillen 
34.   Op de overeenkomst van opdracht tussen ArbeidsPlus en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. 
35.   Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en) of deze algemene voorwaarden worden onderworpen aan de uitspraak   
        van de daartoe bevoegde rechter. 
         
 


