Cvision BV
Almystraat 14
5061 PA OISTERWIJK
www.cvision.nl
info@Cvision.nl

Algemene voorwaarden Cvision

T +31 73 5226718
BTW NL 8070 71 158.B.01
KvK 17106458
IBAN NL49 RABO 03944431146
BIC RABONL2U

gedeponeerd bij de KvK

1. Terbeschikkingstelling
1.1 De dienstverleningsovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst.
1.2 Gedurende de in de overeenkomst opgenomen periode, welke eventueel verlengd is, zal
Cvision m.b.t. de werknemer niet een contract met derden afsluiten, waardoor het naleven van
de overeenkomst in gevaar komt of kan komen.
1.3 Indien opdrachtgever in redelijkheid van oordeel is dat de werknemer de overeengekomen
werkzaamheden, of enig deel daarvan, niet naar behoren vervult of zich schuldig maakt aan
wangedrag, heeft zij het recht via een kennisgeving aan Cvision te vorderen dat de werknemer
wordt vervangen door een andere werknemer van Cvision. Cvision zal zich in dat geval
maximaal inspannen een geschikte werknemer ter beschikking te stellen. Indien Cvision niet in
staat is tijdig een vervangende werknemer te leveren, heeft opdrachtgever het recht de
overeenkomst te beëindigen. Cvision is in dit geval niet gehouden tot schadevergoeding.
1.4 Cvision garandeert de inzetbaarheid van de werknemer voor de duur en periode zoals
overeengekomen, behoudens ziekte en normale vakanties. De werknemer mag slechts na
overleg door Cvision worden vervangen.
1.5 In de gevallen van de vorige twee leden is de vervangende werknemer gelijkwaardig
gekwalificeerd als de oorspronkelijke werknemer. In de vervanging zal in onderling overleg
onverwijld worden voorzien. De eventueel benodigde inwerktijd komt voor rekening van
Cvision.
1.6 Cvision informeert opdrachtgever direct bij ziekte van de werknemer, opdat in verband met de
voortgang de werkzaamheden maatregelen getroffen kunnen worden.
2. Bedongen werkzaamheden
2.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij de opdrachtgever gebruikelijke
standaards en procedures, voor zover de opdrachtgever deze vooraf aan de werknemer bekend
heeft gemaakt.
2.2 De werknemer zal de door of namens opdrachtgever aan hem gegeven aanwijzingen en
richtlijnen inzake de uit te voeren werkzaamheden opvolgen, zolang deze passen bij het
minimale kwaliteitsniveau van Cvision.
2.3 De bedongen werkzaamheden zullen in principe worden verricht op normale werkdagen. Waar
nodig conformeert werknemer zich aan de kantooruren van opdrachtgever.
2.4 De locatie waar de diensten worden uitgevoerd, wordt in de overeenkomst vastgelegd. Daar
waar dat voor de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is, is werknemer gerechtigd de
werkzaamheden op een door Cvision te bepalen plaats uit te voeren.
2.5 Verlofdagen worden na tijdig overleg met opdrachtgever en rekening houdend met de
voortgang van de werkzaamheden door Cvision bepaald.
2.6 Verlofdagen en algemene feestdagen zijn voor rekening van Cvision.
3. Tarieven en Kosten
3.1 Vergoeding vindt plaats op basis van het aantal door de werknemer aan genoemde
werkzaamheden bestede uren, dan wel indien een dagtarief is overeengekomen op basis van
het aantal bestede dagen (dan wel dagdelen). Verantwoording zal geschieden door middel van
tijdregistratieformulieren.

3.2 Zodra en indien van toepassing zullen vergoedingen voor verricht overwerk separaat worden
overeengekomen.
3.3 Indien een dagtarief van toepassing is, bedraagt een dag gemiddeld over een maand minimaal
8 uur.
3.4 In het tarief zijn de kosten van het normale woon-werk verkeer binnen Nederland inbegrepen.
3.5 De tijd benodigd voor noodzakelijke reistijd tussen de kantoren van opdrachtgever (niet zijnde
woon-werk verkeer) wordt als normale werktijd in rekening gebracht.
3.6 Verblijfkosten binnen Nederland zijn slechts voor rekening van opdrachtgever, indien deze
kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en expliciet dan wel
impliciet in opdracht van de opdrachtgever zijn gemaakt.
3.7 Reis en verblijfkosten buiten Nederland komen voor rekening van opdrachtgever.
3.8 Alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
4. Facturering en Betaling
4.1 Er wordt eenmaal per maand achteraf gefactureerd, facturen worden betaald binnen veertien
dagen na de factuurdatum.
4.2 De factuur bevat de naam van de werknemer, een omschrijving van de werkzaamheden dan
wel een projectcode en het aantal gewerkte uren c.q. dagen in die betreffende periode.
Facturen worden voorzien van de bijbehorende, door opdrachtgever getekende,
tijdregistratieformulieren.
4.3 Cvision zal de facturen zenden aan het in de overeenkomst vermelde factuuradres.
4.4 Facturering en betaling vinden plaats in Nederlandse valuta.
5. Auteursrechten
5.1 Eventuele auteursrechten welke ontstaan op en ten gevolge van de door de werknemer tijdens
het ter beschikking stellen verrichte werkzaamheden komen te berusten bij opdrachtgever.
6. Geheimhouding
6.1 Cvision en haar werknemer of vervangers zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst en
na het eindigen van de overeenkomst tegenover derden geheimhouding betrachten met
betrekking tot alle gegevens betreffende en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van
opdrachtgever waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
7. Looptijd en beëindiging
7.1 De overeenkomst treedt in werking bij ondertekening en loopt door totdat de overeengekomen
periode van ter beschikkingstelling (inclusief verlengingen) is verstreken.
7.2 Partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling of zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot
schadevergoeding te zijn gehouden, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst als ontbonden te
beschouwen indien:
- één der partijen surséance van betaling heeft aangevraagd;
- één der partijen in staat van faillissement is verklaard.
7.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van de overeenkomst, blijven de overige
bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepalingen met elkaar
in overleg te treden.
7.4 Na het eindigen van de overeenkomst blijven de lopende verplichtingen krachtens
voorwaarden van de overeenkomst van toepassing.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover elders in de overeenkomst ten aanzien van een bepaald onderwerp niet van het
bepaalde in dit artikel is afgeweken, gelden de navolgende aansprakelijkheidsvoorwaarden.
8.2 Cvision en haar werknemer(s) zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

8.3 Cvision is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse
gevolg is van een aan Cvision toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met
inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden
vermeden.
8.4 Het recht op schadevergoeding is beperkt tot het honorarium dat Cvision voor de opdracht
ontvangt, met een maximum van € 250.000,- per schadegeval. Het recht op schadevergoeding
vervalt 12 maanden na het afronden van de opdracht.
8.5 Partijen zijn over en weer aansprakelijk voor dood van of letsel aan personeelsleden en/of
derden alsmede voor materiële schade aan installaties en eigendommen van partijen en/of
derden, indien schadegevallen het gevolg zijn van onzorgvuldigheid van henzelf, hun personeel
en/of voor hen werkzame derden. Aansprakelijkheid op grond van dit artikellid is beperkt tot
€ 1.000.000,-- in totaal per schadegeval. Partijen zullen tegen deze risico's een verzekering
sluiten.
9. Overige bepalingen
9.1 Cvision garandeert dat op het loon van de werknemer de verschuldigde loonbelasting en
premies volksverzekering worden ingehouden en afgedragen. Op eerste verzoek van
opdrachtgever zal Cvision schriftelijk bewijs overleggen van de betaling van de met betrekking
tot dat loon over het voorgaande kwartaal verschuldigde loonbelasting en premies
volksverzekering.
9.2. Wijziging van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn vastgelegd door partijen.
9.3 Uitsluitend deze "voorwaarden dienstverlening" zijn van toepassing op de
dienstverleningsovereenkomst waaraan deze voorwaarden zijn gehecht. Overige door Cvision
of opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn niet van toepassing.
9.4 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de rechter
te Utrecht bevoegd.
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