ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DETACHERING MEDEWEKERS DOOR CARE CULINAIR

Ter beschikkingstelling
Medewerkers worden door Care Culinair ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever om arbeid te verrichten
onder leiding en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. De ter beschikking stelling kan voor bepaalde tijd of voor
onbepaalde tijd, met een minimum van 7,6 uur per dag of gemiddeld 38 uur per week. Mits er schriftelijk anders is
afgesproken. Indien de opdrachtgever een opdracht wil annuleren dan dient dat tenminste 24 uur voor aanvang
van de opdracht te gebeuren. Indien schriftelijk of per e-mail andere afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever
dan gelden die afspraken.
Ons personeel is voorzien van bedrijfskleding. Zij zullen zonder tegenbericht van uw kant deze kleding dragen.
Facturering en betalingsvoorwaarden
1. Care Culinair factureert op basis van de digitale werkbriefjes/urenoverzichten. Deze urenoverzichten gelden als
bewijs voor de correctheid van de door Care Culinair opgestelde factuur. Indien schriftelijk of per e-mail andere
afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever over een andere basis van facturatie dan gelden die afspraken. Het
digitale urenoverzicht wordt door Care Culinair, uiterlijk, de week opeenvolgend van de gewerkte week, gemaild.
2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de facturen van Care Culinair, zonder enige inhouding, korting
of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald op de bankrekening van Care Culinair. Indien
schriftelijk of per e-mail andere afspraken zijn vastgelegd over de vervaldatum van de factuur en/of incasso van de
factuur door Care Culinair, dan gelden die afspraken.
3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen,
is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is
de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Als Care Culinair de incasso uit handen
geeft t.g.v. niet tijdige betaling zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever met
inbegrip van gerechtelijke kosten. Bovenstaande is tevens van toepassing bij stornering door de opdrachtgever van
geïncasseerde bedragen.
4. Op nationale feestdagen hanteert Care Culinair een toeslag van 50%
Aangaan arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en cuisinier en doorlening
Het aangaan van een directe arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en medewerker is zonder toestemming van
Care Culinair niet toegestaan. Partijen zullen in overleg treden om de wens van de opdrachtgever te bespreken. Bij
realisering is de opdrachtgever Care Culinair een vergoeding verschuldigd 4 volledige maand urendeclaraties van de
medewerker. Terbeschikkingstelling van de medewerker door de opdrachtgever aan derden is niet toegestaan.
Aansprakelijkheid
1. Care Culinair is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan
aan de medewerker of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, behoudens grove
nalatigheid van de medewerker en/of Care Culinair.
2. Eventuele aansprakelijkheid van Care Culinair voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt
tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder
gevolgschade, is Care Culinair nimmer aansprakelijk.
3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering
voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in punt 1.
Reclame
Indien opdrachtgever niet tevreden is met de ter beschikking gestelde medewerker, dient hij terstond doch uiterlijk
binnen zeven dagen na de terbeschikkingstelling schriftelijk of per e-mail te reclameren. Indien de opdrachtgever
niet akkoord is met de factuur voor de geleverde diensten dan dient hij eveneens binnen 7 dagen na de
factuurdatum schriftelijk of per e-mail te reclameren. Reclamering schort de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.
Zorgverplichting opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht, zoals is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en art 7:658 BW, de lokalen,
werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee gewerkt wordt, op zodanige wijze in te richten en te
onderhouden en voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken
als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade
lijdt.
2. De opdrachtgever verplicht zich voor een totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering te zorgen.
Geschillen
Bij geschillen over de leveringsafspraken is het Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse
rechter te ’s-Hertogenbosch bevoegd.
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