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Algemene voorwaarden van Neitraco Induflex bv. 
 
De condities welke van toepassing zijn voor de uitzendkrachten vastgelegd in de algemene voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn van kracht gedurende het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van Neitraco Induflex bv, en 
opdrachtgever komt tot stand door middel van een opdrachtbevestiging.  
 
1. definities  
a. Opdrachtgever: de onderneming die gebruik maakt van de diensten van Neitraco Induflex bv.  
b.  Neitraco Induflex bv, optredend als organisatie welke uitzendkrachten ter beschikking stelt. Neitraco Induflex 

bv is gevestigd in Roosendaal.  
c.  Uitzendkrachten: de door Neitraco Induflex bv ter beschikking gestelde persoon(personen).  
d. Project(en): de activiteiten welke gespecificeerd worden in de bij deze algemene voorwaarden behorende 

opdrachtbevestiging (en) .  
e.  Opdrachtbevestiging: de bij deze algemene voorwaarden behorende bevestiging waarin specifieke gegevens 

vermeld staan aangaande het project, de medewerker en de te hanteren tarieven.  
f.  Projectlocatie: standplaats waar uitzendkrachten zijn/haar werkzaamheden uit dient te voeren.  
g.  Projectnummer: het ten behoeve van de administratie van Neitraco Induflex bv aan het project toegekende 

nummer. En Normale werktijd: de werkuren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag gelegen tussen de bij 
opdrachtgever gebruikelijke werktijden en een basis arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week.  

i.  Overeenkomst: onder overeenkomst wordt verstaan de tot stand gekomen uitzendwerkzaamheden op basis van 
deze algemene voorwaarden en de daarbijbehorende opdrachtbevestiging.  

j.  Overwerkuren: alle uren, welke niet vallen binnen de normale werktijd, alsmede alle erkende feestdagen.  
 
2. compensatie en kosten  
a.  De voor de werkzaamheden te hanteren compensatie wordt per project overeengekomen en in de 

opdrachtbevestiging vastgelegd als een uurtarief.  
b.  In dit uurtarief zijn mede begrepen de kosten welke door uitzendmedewerker in het kader van het woon-

werkverkeer ter uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt.  
c. Overige kosten, welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, zoals reis- en 

verblijfkosten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen plaats van arbeid, 
zijn voor rekening van opdrachtgever. De kilometerkosten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht a  
€ 0,19 per kilometer. Verblijfkosten zullen door opdrachtgever worden voldaan op declaratiebasis.  

d. Indien werkzaamheden dienen te worden verricht op andere uren dan die vallende binnen de normale werktijd, 
gelden overwerktarieven, deze worden per project met de opdrachtgever afgesproken. 
 

3. uitvoering  
a. Neitraco Induflex bv draagt er zorg voor dat de op projecten ingezette uitzendmedewerkers voldoen aan de voor 

het verrichten van de werkzaamheden, welke zijn omschreven in de bij deze algemene voorwaarden behorende 
opdrachtbevestiging(en), vereiste kwaliteitsnormen.  

b.  Indien blijkt dat een medewerker niet voldoende vakbekwaam is of anderszins niet voldoet aan de eisen , welke 
de te verrichten werkzaamheden met zich meebrengen, zal Neitraco Induflex bv die maatregelen treffen, welke 
er toe leiden dat de werkzaamheden naar behoren zullen worden verricht.  

c.  De op de projecten ingezette uitzendmedewerkers dienen bij het verrichten van de werkzaamheden de bij 
opdrachtgever geldende gedragsnormen en huisregels in acht te nemen.  

d.  Neitraco Induflex bv draagt generlei aansprakelijkheid voor schade -hoe ook genaamd -die uitzendmedewerkers 
van Neitraco Induflex bv mochten veroorzaken aan (relaties van) opdrachtgever. De opdrachtgever wordt 
geadviseerd zich ervan te vergewissen dat hun aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor bij 
opdrachtgever tewerk gestelde arbeidskrachten. Indien en voorzover op grond van wettelijke bepalingen op 
Neitraco Induflex bv enige aansprakelijkheid rust, is de aansprakelijkheid van Neitraco Induflex bv te allen tijde 
beperkt tot:  

(i)   het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Neitraco Induflex bv wordt uitgekeerd of  
(ii)   het door Neitraco Induflex bv over de afgelopen 6 maanden met betrekking tot de betreffende 

 medewerker gefactureerde omzet.  
e. Opdrachtgever is jegens Neitraco Induflex bv en haar uitzendmedewerkers verplicht de lokalen en locaties waar 

hij arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en ingericht te houden, dat medewerker van Neitraco 
Induflex bv tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijze in verband met de 
aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Voorts is opdrachtgever voor aanvang van de 
werkzaamheden verplicht uitzendmedewerker van Neitraco Induflex bv te informeren en te instrueren met 
betrekking tot de door uitzendmedewerker in acht te nemen gezondheid, veiligheid en Milieu. Tenslotte is de 
opdrachtgever verplicht in geval van een aan uitzendmedewerker overkomen bedrijfsongeval zorg te dragen 
voor de opstelling van een rapport waarin de toedracht van het ongeval zo gedetailleerd mogelijk is 
weergegeven.  
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f. Opdrachtgever bevestigt door acceptatie van de overeenkomst en het verstrekken van opdrachten aan Neitraco 

Induflex bv, dat opdrachtgever, op verzoek van Neitraco Induflex bv, kan aantonen, dat de 
arbeidsomstandigheden in de lokalen en op de locaties waar uitzendmedewerker arbeid dient te verrichten, in 
overeenstemming zijn met de Nederlandse ARBO- en Milieuwetgeving.  

g. De bedrijfsactiviteit van Neitraco Induflex is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers 
die (tijdelijk) behoefte hebben aan personeel. De uitzendonderneming doet voortdurend investeringen - in tijd en 
in geld – om uitzendkrachten te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar 
te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende 
enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarom is in de 
Algemene Voorwaarden bepaald, dat de opdrachtgever de uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de 
uitzendkracht nog in dienst is van het uitzendbureau en de opdracht nog loopt. Daarnaast is de opdrachtgever in 
veel gevallen een vergoeding verschuldigd aan Neitraco Induflex als hij de uitzendkracht in dienst neemt zodra 
dit wel is toegestaan en/of alvorens de opdracht start alsmede tijdens de periode van werving en selectie. 

 
4.  beëindiging  
a.  Indien de productiviteit van het lopende project gedurende de termijn van een maand komt te vervallen dient de 

opdracht in beginsel te worden beschouwd als zijnde beëindigd, tenzij hiertoe, voordat de opschorting plaats zal 
vinden, schriftelijk andere regelingen zijn overeengekomen.  

b.  Het is opdrachtgever toegestaan de overeenkomst in de navolgende gevallen met onmiddellijke ingang te doen 
eindigen als:  

(i)   Neitraco Induflex bv haar onderneming direct of indirect aan een ander overdraagt;  
(ii)  Neitraco Induflex bv zijn betalingsverplichtingen jegens met name de overheid en de 

bedrijfsverenigingen niet voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt 
verklaard.  

c.  Opdrachtgever kan de bij deze algemene voorwaarden behorende bevestiging per project, bij gereedkomen van 
dat project, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn. Tenzij anders overeengekomen zullen daarbij 
de volgende opzegtermijnen in acht genomen worden: 

  (i)  de eerste drie maanden   : geen opzegtermijn;  
 (ii)  vanaf vier t/m zes maanden     : een week;  
 (iii)  langer dan zes maanden   : twee weken;  

Opdrachtgever dient de beëindiging schriftelijk te bevestigen aan Neitraco Induflex bv.  
 
5. arbeidsrust  
Neitraco Induflex bv zowel als opdrachtgever verplichten zich geen personeel van elkaar te contracteren gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst of binnen een jaar daarna, anders dan na schriftelijk overeengekomen tussen beide 
partijen.  
 
6. betaling  
a.  Neitraco Induflex bv zal aan de hand van de werkuren van medewerkers, zoals weergegeven op de urenstaten, 

alsmede eventuele reis, verblijf - en/of overige kosten als weergegeven op de door medewerkers ingevulde 
declaraties, de opdrachtgever maandelijks een factuur doen toekomen. Betaling hiervan dient te geschieden 
binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na factuurdatum.  

b.  Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de overeengekomen uurtarieven zoals vermeld in onze facturen, zal 
door Neitraco Induflex bv in overeenstemming met het wetsartikel 6:119a (van het BW) wettelijke rente in 
rekening gebracht worden. Alle overige kosten, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke 
invorderingskosten, zullen dan voor rekening van Opdrachtgever komen.  

 
7. opdrachtbevestiging  

In de bij dele algemene voorwaarden behorende opdrachtbevestiging staan specifieke gegevens vermeld  
aangaande het project, locatie en medewerker. Hier dient met name aandacht besteedt te worden aan verwachte 
duur en functie in combinatie met de bijbehorende omschrijving. Tevens staat hier het uurtarief vermeld welke 
van toepassing is voor de normale uren en welke de basis vormt voor overwerktoeslagen (zie punt 2.d).  

 
 


