
Algemene Voorwaarden Attentus-Verzuim 
 

Artikel 1 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Attentus-Verzuim: Attentus-Verzuim gevestigd te Wageningen 
Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden.  
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.  
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 
De werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever in 
dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld. 
 

Artikel 2 
Algemeen 
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, overeenkomst, bevestiging en bij voortzetting van 
overeenkomsten tussen Attentus-Verzuim en opdrachtgever. Andere algemene voorwaarden zijn 
niet van toepassing, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. 
Indien voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn dan wel zijn vernietigd dan blijven de 
overige bepalingen van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan vervolgens in overleg om de 
verwijderde bepalingen bij benadering opnieuw vast te leggen. 

 
Artikel 3  
Aanbiedingen en offertes  
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.  
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, 
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.  
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder 
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen 
aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet  
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.  
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  
 

Artikel 4  
Uitvoering van de overeenkomst  
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der 
wetenschap.  
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer 
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven 
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, welke is ontstaan doordat 
opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.  



5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot 
dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd.  
6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de 
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door 
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  
7. De door de opdrachtnemer ingezette professionals zijn wat hun verrichtingen en dienstverlening 
betreft onderworpen aan het binnen hun eigen beroepsgeldende Professioneel statuut en de 
vigerende richtlijnen, standaarden en codes.  
8. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der 
wetenschap. 
9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan opdrachtgever kan worden 
toegerekend.  
10. Bij ontvangst van het akkoord van de offerte zal 50% van het te factureren bedrag in rekening 
worden gebracht. 
 

Artikel 5  
Overeenkomsten 
1. Een overeenkomst wordt naar de wensen van de opdrachtgever samengesteld uit een aantal 
diensten. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is 3 maanden 
en kan worden aangepast indien opdrachtnemer als opdrachtgever daar overeenstemming in 
hebben gevonden. 
2. Wijzigingen in een overeenkomst zullen slechts van toepassing zijn wanneer deze door Attentus-
Verzuim zijn bevestigd. Tegelijkertijd ontleend Attentus-Verzuim het recht ook de tarieven aan te 
passen. 
3. Bij overschrijding van de afgesproken diensten binnen de overeenkomst zal opdrachtnemer, in 
overleg met opdrachtgever, de extra uit te voeren werkzaamheden factureren op basis van het 
geldende uurtarief.   
4. Het jaarlijks af te nemen overeenkomsttarief wordt gefactureerd aan de hand van de 
ingangsdatum van het contract.  
5. Tarieven, offertes en tussentijdse wijzigingen zijn altijd exclusief BTW. 
6. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van 
aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen, zijn gestegen.  
7. Opdrachtnemer is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk 
in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet 
toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden 
verwacht dat deze de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen 
honorarium verricht. opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot 
verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. opdrachtnemer zal daarbij de omvang van 
en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.  
8. Tussentijdse opzeggingen van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, met 
onmiddellijke ingang, is mogelijk behoudens het recht op vergoeding van kosten, schade en rente. De 
opzegging gebeurt per aangetekende brief. Deze acute opzegging ontleend haar recht aan de 
volgende situaties: 
De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar 
verplichtingen te voldoen binnen een aan haar gestelde termijn. Dit is kenbaar gemaakt middels 
aangetekende brief.  



De wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel 
maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.  
Overgang van een onderneming of fusie is geen reden tot tussentijdse beëindiging van de 
overeenkomst.  
 

Artikel 6  
Eigendomsvoorbehoud  
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, 
ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van 
opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten 
overeenkomsten is nagekomen.  
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.  
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als 
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.  
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren 
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis 
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.  
5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder 
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  
6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 
geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 
opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  
 

Artikel 7 
Incassokosten  
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een 
geldsom, dan verbeurt opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog 
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.  
2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, 
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  
3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van 
opdrachtgever.  
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd. 
 

Artikel 8 
Termijnen en annulering 
1. Zijn er in de offerte geen termijnen vermeld dan zal Attentus-Verzuim haar diensten verlenen 
binnen de voor hen gangbare termijnen. Wanneer een werknemer is verhinderd, niet reageert of 
verschijnt dan is het risico voor de opdrachtgever.  
2. Annulering van afspraken dient, uiterlijk, 2 werkdagen voor het afgesproken tijdstip te zijn gedaan. 
Een no-show zal voor 75% van het geldende tarief/offerte worden gedeclareerd.  
3. Betreft het een opdracht voor een groep medewerkers, ongeacht de omvang, dan zal dit uiterlijk 5 
werkdagen voor de afgesproken dag gemeld moeten zijn. 
 
 
 



Artikel 9 
Teruggave ter beschikking gestelde zaken  
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter 
beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in 
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze 
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.  
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke 
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit 
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te 
verhalen.  
 

Artikel 10 
Uitvoering dienstverlening 
1. De opdrachtgever verstrekt Attentus-Verzuim alle informatie doe zij nodig heeft voor het juist 
uitvoeren van de overeengekomen diensten. 
2. De opdrachtgever verleent Attentus-Verzuim toegang tot het bedrijf en stelt deze in de 
gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daaraan gerelateerde 
bedrijfsvoering.  
3. Wanneer als gevolg van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of 
voorwaarden worden aangetast dan behoudt Attentus het voorrecht om deze aan te passen. 
 

Artikel 11 
Aansprakelijkheid 
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen 
in deze bepaling is geregeld.  
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt 
tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 6.000,00 (Zegge: zesduizend euro). De 
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 
gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
3. In afwijking van het een onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere 
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 
verschuldigde honorariumgedeelte.  
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;  
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 
algemene voorwaarden.  
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade 
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer, zijn 
medewerkers of derden.  
7. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Attentus-Verzuim niet aansprakelijk voor 
schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie. 
8. Wanneer Attentus-Verzuim lopende projecten en of diensten overneemt van een voormalige 
dienstverlener dan is Attentus-Verzuim niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door 



nalatig handelen van de vorige dienstverlener gedurende de periode voorafgaand aan de aanvang, 
door de werkgever, van het contract met Attentus-Verzuim. 
 

Artikel 12  
Vrijwaringen  
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot 
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die 
bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software 
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij 
zijn van virussen en defecten.  
 

Artikel 13  
Geheimhouding  
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie.  
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden 
mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel 
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet 
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot 
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  
 

Artikel 14  
Intellectuele eigendom en auteursrechten  
1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de 
rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.  
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, 
ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de 
verstrekte stukken anders voortvloeit.  
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden wordt gebracht.  
 

Artikel 15  
Geschillen  
1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
 

Artikel 16  
Toepasselijk recht  
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing.  

 



Artikel 17  
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden  
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Venlo.  
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse 
tekst daarvan steeds bepalend.  
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 
het tot stand komen van de overeenkomst. 
 


