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Algemeen
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Onder de naam ViaCamu Recruitment geregistreerd onder KVK nummer 61125059 bij de Kamer van Koophandel
Utrecht, verrichten mevrouw M.J. Camu en personen die voor ViaCamu Recruitment werken, gerelateerde diensten
voor opdrachtgevers.
Alle werkzaamheden zullen worden verricht op basis van een overeenkomst tot opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.
De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden hierbij uitgesloten.
Alle aan opdrachtnemer verstrekte voorstellen, offertes, aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, trainingen,
(vervolg)opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden. Alle voorwaarden van Opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening in kunnen zien op de website van ViaCamu
Recruitment en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever op de algemene voorwaarden gewezen.
Alle aanbiedingen en/of voorstellen (offertes) die mondeling, schriftelijk, telefonisch, of via elektronische middelen zijn
gecommuniceerd, zijn 14 dagen geldig. Wanneer hiervan afgeweken wordt, zal dat duidelijk vooraf gecommuniceerd
worden.
Definities:
Opdrachtnemer de natuurlijke persoon mevrouw M.J. Camu handelend onder de naam ViaCamu Recruitment.
Opdrachtgever de onderneming, vereniging of natuurlijke persoon die aan ViaCamu Recruitment opdracht verstrekt
tot het verlenen van diensten.
Partijen
opdrachtgever en opdrachtnemer
Opdracht
de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Overeenkomst
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt gevormd door de ondertekende offerte of
opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden en komt tot stand op het moment van schriftelijk (e-mail)
akkoord van opdrachtgever.
De ondertekende offerte of opdrachtbevestiging vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of
andere communicatie, die schriftelijk dan wel mondeling zijn gedaan.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan elke partij de overeenkomst tot opdracht – onder schriftelijke opgaaf van
redenen - met onmiddellijke ingang beëindigen.
Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke
gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen waaronder tijdige nakoming van afspraken zoals
vastgelegd in de overeenkomst.
Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze
overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van
opdrachtgever, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht in voorkomend geval geheel of gedeeltelijk door derden te
laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hierbij zo veel mogelijk rekening houden met de eisen en wensen van de
opdrachtgever.

Kosten en facturatie
14. Opdrachtnemer brengt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een projectprijs en/of een standaard uurtarief in
rekening welke voorafgaande aan de opdracht met opdrachtnemer zal worden overeengekomen.
15. Alle gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele reis- en verblijfskosten en telefoonkosten buiten de EU,
tenzij anders weergegeven in de opdrachtbevestiging.
16. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal in geval van projectprijs, de projectprijs in 2 delen gefactureerd worden.
De eerste helft direct na ondertekening overeenkomst. De 2e helft 2 maanden na de start van de opdracht.
17. Uurtarieven worden, tenzij anders overeengekomen maandelijks, aan het einde van de maand, gefactureerd.
18. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen hanteren wij een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.
19. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke (handels)rente in rekening te brengen
alsmede de werkzaamheden op te schorten tot aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Dit laat onverlet de overige
rechten van Opdrachtnemer, waaronder schadevergoeding verband houdende met de niet nakoming door
Opdrachtgever.
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Aansprakelijkheid
20. Elke aansprakelijkheid, zowel de contractuele als buitencontractuele, van opdrachtnemer voor schade of verliezen
voortvloeiende uit en/of verband houdend met de opdracht is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.
21. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder de polis van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een maximum
van € 1000,- (zegge: duizend euro) per jaar. Indirecte alsmede gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.
22. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aanschaf van middelen, systemen en
andere zaken ten behoeve van de verdere professionalisering van opdrachtgever. Kosten voor de aanschaf van deze
middelen, systemen en andere zaken komen altijd volledig voor rekening van Opdrachtgever.
23. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of (toerekenbare)tekortkomingen van de door haar
ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van ingeschakelde derden is altijd beperkt tot de aansprakelijkheidsclausule
van deze algemene voorwaarden.
24. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die vallen onder de beroepsaansprakelijkheid
verzekering.
25. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die op welke wijze dan ook verband houden
met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever.

Wijziging, Ontbinding en Opschorting van Opdracht
26. Als nakoming van de dienstverlening onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30
dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Het deel dat reeds gepresteerd is
door ViaCamu Recruitment zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
27. Wanneer de opdrachtgever wenst om de overeenkomst te wijzigen, dan is dit alleen mogelijk in overleg met ViaCamu
Recruitment en worden de wijzigingen altijd schriftelijk vastgelegd.
28. Wanneer de opdrachtgever wenst de overeenkomst voortijdig te beëindigen, dan betaalt de opdrachtgever een
schadevergoeding. De precieze hoogte van de vergoeding dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal
afhankelijk zijn van de reeds verrichte werkzaamheden. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 25% van de som die
overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst.
29. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor opdrachtgevers die geen consument zijn.
30. Wanneer een juiste of tijdige nakoming van de afspraak achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal
opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen
opdrachtgever de afspraak nakomt, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat ViaCamu Recruitment haar
verplichting tot nakoming opschort, totdat hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, heeft voldaan.
31. Wanneer ViaCamu Recruitment overgaat tot ontbinding of opschorting dan is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van
opdrachtgever.
32. In geval van Opschorting kan ViaCamu Recruitment de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij ViaCamu Recruitment
gebruik kan maken van deze bevoegdheid, zijn:
- Wanneer aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
- Wanneer faillissement voor/door de opdrachtgever is aangevraagd;
- Wanneer de opdrachtgever of werknemers van opdrachtgever, personen die werkzaam zijn bij ViaCamu
Recruitment op enigerlei wijze onbehoorlijk behandelt zoals gevallen van intimidatie, discriminatie, etc.
- Wanneer de opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde.
- Wanneer de opdrachtgever niet reageert op enigerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen, m.u.v.
doorgegeven vakanties.
- Wanneer de opdrachtgever op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt.
33. Wanneer ViaCamu Recruitment de overeenkomst beëindigt, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening
gebracht bij de opdrachtgever. De inmiddels verrichte prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichting
maakt geen deel uit van de ongedaan making.
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Geheimhouding
34.

35.

36.

Opdrachtnemer zal zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als nadat deze is beëindigd nalaten enige informatie,
kennis of gegevens in verband met bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever, waarvan opdrachtnemer redelijkerwijs
kon weten of vermoeden dat deze niet voor openbaring bestemd waren, die bekend is geworden in verband met de
uitvoering van de opdracht of anderszins, op enigerlei wijze, te openbaren.
Deze geheimhoudingsplicht geldt niet:
- voor informatie die algemeen bekend is of zal zijn, anders dan door onrechtmatige openbaarmaking, of
- informatie die rechtmatig naar buiten is gebracht of,
- informatie die Opdrachtnemer aan een derde verstrekt ten behoeve van de juiste uitvoering van de opdracht,
binnen de verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst, of
- indien Opdrachtnemer daar op grond van een wettelijke verplichting niet gehouden kan worden
Bij overtreding van het bepaalde in de clausule geheimhouding verbeurt de Opdrachtnemer ten behoeve van
Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1000,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- voor elke
kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtgever om nakoming en
schadevergoeding te vorderen.

Privacy en AVG wetgeving
37.

38.

Opdrachtnemer verplicht zich om in de uitvoering van haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst om te gaan
met persoonsgegevens conform alle wet- en regelgeving, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Opdrachtnemer is bekend met de AVG wetgeving en werkt volgens een privacy statement. Deze zijn terug te vinden als
onze website www.viacamu.nl

Melding in (online) publicaties
39.
40.

Opdrachtnemer is gerechtigd om naam van de organisatie van opdrachtgever te gebruiken in publicaties op diverse
SocialMedia ten behoeve van de publicatie van vacatures en de werving van kandidaten.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de naam en het logo van de organisatie als referentie te vermelden op LinkedIn en op
de eigen website.

Slotbepaling
41.

Deze Algemene Voorwaarden zijn samengesteld onder Nederlandse wetgeving. Alle rechtsverhoudingen tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden beheerst door uitsluitend Nederlands recht.
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