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Artikel 1. 

In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de uitvoering van de 

freelance opdracht in het bedrijf van de opdrachtnemer of op het bedrijf/ werkterrein van de 

opdrachtgever. 
 
Artikel 2. 
De door opdrachtnemer ter beschikking gestelde freelancer is bij het uitvoeren van de 
overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen 
werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of een Derde. 
Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van 
de opdracht. 
 
Artikel 3. 
De door opdrachtnemer ter beschikking gestelde freelancer deelt zijn/haar werkzaamheden 
zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met 
Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. 
Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij 
Opdrachtgever en/of de Derde.  
 
Artikel 4.  
Opdrachtgever verstrekt de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde freelancer alle 
bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.  
 
Artikel 5. 
De opdrachtgever verbindt zich om de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde freelancer de 
volle gelegenheid te geven tot het regelmatig voortzetten en voltooien van de aangenomen 
opdracht.  
 
Artikel 6.  
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich nadrukkelijk tot de aangenomen opdracht, 
terwijl het bedrag van de eventuele schade, waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld, 
uitdrukkelijk is beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte deel van de opdrachtsom. De 
opdrachtgever verbindt zich de opdrachtnemer te vrijwaren tegen schade en aansprakelijkheid 
jegens derden. Voor het personeel van de opdrachtnemer is een WA-verzekering afgesloten.  
 
Artikel 7.  
Opdrachten tot meer- en/of minderwerk of veranderingen van de opdrachttermijn dienen door 
partijen schriftelijk 14 dagen voor afloop van de opdracht te worden bevestigd.  
 
Artikel 8. 
Bij freelance opdrachten worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren door de opdrachtnemer bij 
opdrachtgever in rekening gebracht.  
 
Artikel 9. 
Indien en voor zover de opdracht dient te worden verricht buiten de normale kantooruren wordt 
voor deze (over)uren een toeslag berekend op het normale uurtarief, vast te stellen in overleg tussen 
partijen. 



   

Artikel 10. 

De opdrachtgever verbindt zich geen door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde freelancers in 
dienst te nemen of anderszins buiten de opdrachtnemer om voor zich te laten werken binnen een 
termijn van 6 maanden na beëindiging van het aangenomen werk c.q. opdracht, tenzij schriftelijk 
anders wordt overeengekomen. 
 
Artikel 11. 
Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, gedurende 6 maanden 
na schriftelijke aanbieding van, dan wel na afloop van de poging tot bemiddeling, van 
kandidaat/kandidaten en/of (project) medewerker(s), niet toegestaan met deze 
kandidaat/kandidaten en/of (project) medewerker(s) van WeCruite rechtstreeks voor zich, middels 
en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, ongeacht de aard 
en/of inhoud en/of naam van de functie en/of vacature, behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van WeCruite. 
 
Artikel 12. 
In geval van overtreding van punt 12 van de contractvoorwaarden is de (potentiële) opdrachtgever 
aan WeCruite een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende 
kandidaat/(project) medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van 
de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te 
vorderen onverlet. 
 
Artikel 13.  
In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke 
opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens WeCruite bij overtreding van onderhavig artikel.  
 
Artikel 14. 
Betaling van de opdrachtsom geschiedt op basis van wekelijkse facturering.  
 
Artikel 15. 
Reclames tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij de uitvoerder te worden ingediend. 
Aan reclames, die na voornoemde termijn van acht dagen worden ingediend, zal de opdrachtgever 
geen rechten kunnen ontlenen.  
 
Artikel 16.  
Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.  
 
Artikel 17. 
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  
 
Artikel 18. 
Bij niet tijdige betaling wordt de opdrachtgever vanaf de eerste aanmaning, tot aan de dag van de 
algehele voldoening een vertragingsrente verschuldigd van 1% per kalendermaand; een gedeelte van 
een maand wordt voor een volle maand gerekend, zonder enige ingebrekestelling. Tevens is de 
opdrachtgever gehouden naast eventuele kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure, wegens 
buitengerechtelijke incassokosten 15% van de openstaande factuurbedragen te betalen aan de 
opdrachtnemer  
 
Artikel 19.  
Uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor 
compensatie. 



   

Artikel 20. 
Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever jegens 
de opdrachtnemer zijn de bovenstaande bepalingen onder punt 12 tot en met 16 van toepassing. 
 
Artikel 21. 
In geval van algemene wettelijke loonronde(n) c.q. aangepaste wetgeving behoudt de 
opdrachtnemer zich het recht voor dit in de opdrachtsom c.q uurtarief door te berekenen. 
 
Artikel 22.  
Indien van toepassing stelt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kantoorruimte en bijbehorende 
faciliteiten ter beschikking. 
 
Artikel 23. 
Op eventuele geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.  
 


