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ALGEMEEN
Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Herenbos. Deze voorwaarden worden gehan-
teerd voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door Herenbos.
Herenbos heeft haar Algemene Voorwaarden voor Herenbos Schagen B.V. gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder dossiernummer 37118384.

DE UITZENDVERHOUDING
De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzon-
dere karakter van de uitzendverhouding, die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren 
van goederen of het aannemen van werk.

Bij de uitzendverhouding zijn drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de uitzendkracht 
en de uitzendonderneming, hierna te noemen ‘Herenbos’. Voor een goed begrip van de 
verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze Algemene  
Voorwaarden is het volgende van belang:

Tussen de uitzendkracht en Herenbos bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzon-
dere arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door Herenbos ter beschikking wordt 
gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever 
werkzaamheden te gaan verrichten. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van  
Herenbos. De uitzendkracht is werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met 
‘uitzendbeding’, een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of een uitzendovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. Zolang het uitzendbeding van toepassing is, eindigt de uitzendover-
eenkomst als de opdrachtgever de uitzending beëindigt (of bij ziekmelding). Is de uitzend-
kracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, 
dan betekent het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst 
tussen uitzendkracht en Herenbos. Doorgaans wordt dan gesproken over ‘detachering’.  
In de Algemene Voorwaarden vindt u dit begrip overigens niet terug. Daarin is aangesloten 
bij de wettelijke terminologie (‘uitzendovereenkomst’, ‘terbeschikkingstelling’).
De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht zijn geregeld in de (ABU) 
cao voor Uitzendkrachten.

Tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De uit-
zendkracht is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht 
op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever.
Tussen de opdrachtgever en Herenbos bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis 
waarvan een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld en waarop deze Algemene Voor-
waarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de 
functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. 
Deze afspraken worden schriftelijk overeengekomen of bevestigd.

De belangrijkste onderwerpen uit de Algemene Voorwaarden worden hierna kort toegelicht.

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden
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DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
De opdracht strekt tot het ter beschikking stellen van een uitzendkracht. Herenbos is 
deskundig op dit gebied en doet in dit kader zijn uiterste best om de wensen van opdracht-
gevers, bijvoorbeeld ten aanzien van opleiding, vaardigheden en beschikbaarheid, zo goed 
mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven 
dat dit altijd lukt. Daarnaast is Herenbos erg afhankelijk van de opdrachtgever, de aard van 
het werk en de wensen van de uitzendkracht.

DE DUUR VAN DE OPDRACHT
De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk afgestemd met de opdrachtgever.
Er zijn twee mogelijkheden:
• Een opdracht voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’): deze kan tussentijds niet beëindigd 

worden, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat het juist wel kan;
• Een opdracht voor een (nog) onbekende periode (‘onbepaalde tijd’): deze kan altijd – met 

inachtneming van een opzegtermijn – worden beëindigd, tenzij juist is afgesproken dat 
het (gedurende een bepaalde periode) niet kan.

In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als de andere partij zich 
toerekenbaar niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in 
geval van faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrela-
tie tussen Herenbos en de uitzendkracht, bijvoorbeeld omdat de uitzendkracht elders een 
baan vindt.

UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT/AANSPRAKELIJKHEID
Herenbos is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen, die voortvloeien uit de formele 
werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging 
van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’, het naleven van de regels omtrent 
arbeidstijden en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument aan de uitzendkracht. 
Herenbos moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking 
verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet tijdig 
doet.

Zoals gezegd, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden 
door de uitzendkracht bij de opdrachtgever. Herenbos heeft geen invloed op de werk-
zaamheden en de omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook de 
opdrachtgever die verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden.  
De opdrachtgever wordt geacht de uitzendkracht net zo goed te instrueren, begeleiden en 
behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet 
geregeld dat de opdrachtgever ‘werkgever’ van de uitzendkracht is in de zin van die wet. In 
het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de opdrachtgever ook aansprakelijk als zich 
schade voordoet. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekerings-
polis na te zien. 

TARIEVEN
Het door de opdrachtgever te betalen tarief van Herenbos omvat de kosten van de uitzend-
arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge.

De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht worden vastgesteld 
met inachtneming van de (ABU) cao voor Uitzendkrachten.

Overigens moet worden afgesproken dat de uitzendkracht al vanaf de eerste werkdag 
wordt beloond conform de bij de opdrachtgever geldende regeling. Een dergelijke afspraak 
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kan voor vakkrachten ook op collectief niveau (in de bij de opdrachtgever geldende cao) 
worden gemaakt. Het tarief wordt dan meteen vastgesteld op basis van de bij de opdracht-
gever geldende beloningsregeling.

Om de juiste beloning te kunnen vaststellen is Herenbos afhankelijk van de informatie van 
de opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond 
van die informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd.

Aangezien de kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als 
gevolg van bijvoorbeeld (periodieke of algemene) loonsverhogingen, cao-wijzigingen en 
wijzingen in premies is Herenbos gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als 
gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren.

BETALING
De uitbetaling en facturering geschieden aan de hand van de tijdverantwoording.  
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. 
Wij adviseren de uitzendkrachten om ook zelf de gewerkte uren bij te houden en deze te 
controleren met de uitbetaalde uren op de loonstrook. Het zijn immers de opdrachtgever 
en de uitzendkracht die op de werkplek aanwezig zijn geweest.
Aan de hand van de tijdverantwoording wordt de uitzendkracht uitbetaald. Daarna stuurt 
Herenbos een factuur naar de opdrachtgever. Om de kosten van deze voorfinanciering in 
de hand te houden, kent Herenbos een betalingstermijn van 14 dagen en is de opdracht- 
gever bij een te late betaling rente en invorderingskosten verschuldigd.

HET IN DIENST NEMEN VAN EEN UITZENDKRACHT
De bedrijfsvoering van Herenbos is gericht op het ter beschikking stellen van uitzend- 
krachten aan opdrachtgevers die (tijdelijk) behoefte hebben aan personeel. Herenbos doet 
voor deze activiteit voortdurend investeringen om goede uitzendkrachten te werven, (voor) 
te selecteren en aan zich te binden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook 
daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daar-
voor geldende tarieven. Om deze reden is in de voorwaarden bepaald dat de opdrachtgever 
een vergoeding is verschuldigd indien hij de uitzendkracht binnen een bepaalde termijn 
zelf in dienst neemt. Om te voorkomen dat er een dubbele dienstbetrekking ontstaat (één 
bij de opdrachtgever en één bij Herenbos) is bovendien bepaald dat de opdrachtgever de 
uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in dienst is van 
Herenbos.
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ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Herenbos Re-integratie: handelsnaam van Herenbos Re-integratie B.V., hierna te noemen 

Herenbos, die zich richt op arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie en outplacement;
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aan Herenbos heeft 

verstrekt;
3. Klant: een door de Opdrachtgever aangewezen medewerker die door Herenbos voor 

begeleiding en bemiddeling is geaccepteerd en die voor deze begeleiding op basis van 
vrijwilligheid en bereidheid tot persoonlijke inzet heeft gekozen en heeft ingestemd met 
de hem/haar regarderende bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden teneinde een 
plaatsing bij een (andere) werkgever te realiseren. 

4. Opdracht: een overeenkomst tussen Herenbos en de Opdrachtgever, op grond waarvan 
Herenbos zich inspant één of meer kandidaten te begeleiden en/of te bemiddelen, met 
de bedoeling het tot stand laten komen van een arbeidsovereenkomst tussen klant en 
(een) andere werkgever(s), dan wel ten behoeve van doorstroom binnen de eigen  
organisatie van werkgever.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overige 

overeenkomsten van Herenbos voor zover één en ander betrekking heeft op arbeids- 
deskundig onderzoek, re-integratie en/of outplacement.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, 
tenzij uitdrukkelijk door Herenbos schriftelijk aanvaard. 

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien 
schriftelijk overeengekomen.

4. Herenbos is lid van brancheorganisatie OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en 
Loopbaan).

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1. Alle offertes en aanbiedingen van Herenbos zijn vrijblijvend en hebben een geldigheids-

duur van 60 dagen na dagtekening.
2. Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. 
3. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, 

is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk. 

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
1. Herenbos zal er op toezien dat een overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht 

schriftelijk wordt vastgelegd. In de overeenkomst wordt opgenomen: een omschrijving 
van de werkprocedure van Herenbos, de duur en inhoud de opdracht, de relevante gege-
vens van de klant, een specificatie van de door de opdrachtgever te betalen vergoeding 
en eventuele kosten die de opdrachtgever in rekening zal brengen bij het aangaan van de 
opdracht.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op het 
moment dat de overeengekomen tijd is verstreken.

Algemene Voorwaarden
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ARTIKEL 5 INSCHAKELING DERDEN
1. Herenbos is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruikt te maken van de 

diensten van derden.
2. Na aanvaarding van de opdracht wordt door Herenbos vastgelegd welke medewerker(s) 

de werkzaamheden zal(zullen) uitvoeren. Herenbos stelt de Opdrachtgever hiervan op 
de hoogte bij aanvang van het traject. Een tussentijdse wijziging van inzet van medewer-
kers zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden onder de voorwaarde dat noch de 
continuïteit noch de deskundigheid negatief worden beïnvloed.

ARTIKEL 6 TARIEVEN EN FACTURATIE
1. In de overeenkomst wordt een trajectplan opgenomen, waarbij een trajectbudget is 

vastgesteld dat de opdrachtgever verschuldigd is voor de door Herenbos uitgevoerde 
activiteiten.

2. Naast het overeengekomen trajectbudget kunnen afspraken zijn gemaakt over extra kos-
ten. Deze extra kosten worden nader gespecificeerd of uiteengezet in de overeenkomst.

3. Facturatie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst.

ARTIKEL 7 BETALING
1. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Herenbos te voldoen binnen 28 kalen-

derdagen na de factuurdatum.
2. Uitsluitend betalingen aan Herenbos Re-integratie B.V. werken bevrijdend. 
3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de Opdracht- 

gever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in 
verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande 
bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.  
De in het bezit van Herenbos zijnde doordruk of kopie van de door 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 geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 
veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van 
redenen, aan te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om 
de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust 
op de opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn 
betalingsverplichting. 

5. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te ver-
rekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de 
factuur op te schorten.

6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, 
naar het oordeel van Herenbos, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op schrif-
telijk verzoek van Herenbos een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door 
middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen 
jegens Herenbos. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige 
verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang 
van de gevraagde 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 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde 
zekerheid niet stelt binnen de door Herenbos gestelde termijn, is de Opdrachtgever hier-
mee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Herenbos 
dientengevolge 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 Herenbos maakt als gevolg 
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van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit 
artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buiten- 
gerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief 
BTW en rente (met een minimum van € 3.250,- per vordering), tenzij aantoonbaar meer 
kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in 
verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening 
worden gebracht.

ARTIKEL 8 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
1. Tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de 

datum van de e-mail of van het poststempel.
2. Indien Herenbos en/of Opdrachtgever, nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onder-

zocht, van oordeel is/zijn dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden 
uitgevoerd dan hebben zij het recht om de overeenkomst met inachtneming van de 
hierna volgende bepalingen tussentijds te beëindigen.

3. Herenbos is bevoegd de begeleiding van de cliënt tussentijds te beëindigen als het, met 
inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening, redelijkerwijs te verwach-
ten is dat afronding van het begeleidingsproces op dat moment door Herenbos niet 
mogelijk wordt geacht. Obstructie door de cliënt kan leiden tot tussentijdse onderbreking 
of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door Herenbos. Alvorens hier toe 
over te gaan, zal Herenbos de cliënt schriftelijk waarschuwen.

4. De samenwerking eindigt tevens op het moment dat de cliënt te kennen geeft de bege-
leiding door Herenbos niet langer te willen aanvaarden.

5. Ongeacht de termijn waarbinnen de Opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte 
voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

6. Indien Herenbos de werkzaamheden tussentijds beëindigt door feiten of omstandig-
heden die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de 
werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, is Herenbos niet gehouden tot 
vergoeding van schade of kosten. 

7. Indien de overeenkomst eindigt door terugtrekking van de klant, of door het staken van 
de medewerking door de klant, is opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoe-
ding, zoals nader vastgesteld in de overeenkomst.

ARTIKEL 9 ANNULERING
1. Annulering van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
2. Bij annulering van de overeenkomst, of een (onder)deel van de overeenkomst, door de 

Opdrachtgever tot vier weken voor de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, 
worden de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van 50% van respectievelijk de 
overeenkomst of een (onder)deel van de overeenkomst in rekening gebracht.

ARTIKEL 10  AANSPRAKELIJKHEID
1.  Herenbos is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, 

voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Herenbos van de zorg-
vuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen 
in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Voor overige schade is 
Herenbos niet aansprakelijk. 

2.  De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkoming is in alle gevallen 
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit 
de aansprakelijkheid voortvloeit en bedraagt nimmer meer dan het trajectbudget voor de 
betreffende opdrachten. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprake-
lijkheid voor haar medewerkers en voor door haar ingeschakelde derden, voor  
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vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade waarvan het ontstaan 
aan Herenbos toerekenbaar is. 

3.  Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen zes 
maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING
1. Herenbos verstrekt aan mogelijke werkgevers uitsluitend het gedeelte van de persoons-

gegevens van de begeleide klant, die nodig zijn voor de bevordering van de kansen van 
klant op (betaald) werk. beschikking aan opdrachtgevers na verkregen toestemming van 
de klant.

2. Herenbos beschikt over een Privacyreglement en Klachtenreglement, dat ter inzage 
opgevraagd kan worden bij de vestiging.

ARTIKEL 12 KLACHTEN EN GESCHILLEN
1. Herenbos verplicht zich er toe de ontvangst van een klacht van een cliënt altijd schriftelijk 

te bevestigen, deze binnen vier weken na ontvangst in behandeling te nemen en zo snel 
mogelijk af te handelen. 

2. Geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met een rechtsverhouding tussen  
partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en die niet in goed 
onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de 
rechtbank van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Herenbos is gevestigd.

3. Herenbos maakt in voorkomende gevallen gebruik van de commissie van toezicht van de 
OVAL voor het behandelen van klachten en geschillen.

ARTIKEL 13 STREKKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
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 bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, 
zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van 
de te vervangen bepalingen. 



Alkmaar
Robijnstraat 12, 1812 RB
(072) 30 30 250
alkmaar@herenbos.nl

Almere
Randstad 22 - 181, 1316 BM
(036) 52 32 214

Purmerend
Poelstraat 4, 1441 RR
(0299) 41 34 84 
purmerend@herenbos.nl

Schagen
Hoep 2d, 1741 MC
(0224) 29 01 90
schagen@herenbos.nl

Zoetermeer
Blauw-roodlaan 150, 2718 SK
(079) 31 62 401

info@herenbos.nl 
herenbos.nl/reintegratie




