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AB WERKT E-FLEX BV 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 

onder: 

1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die op basis van opdrachten 

uitzendkrachten ter beschikking stelt aan op-

drachtgevers. In deze voorwaarden wordt 

met de uitzendonderneming verwezen naar 

AB Werkt E-Flex BV. 

2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, 

die een uitzendovereenkomst als bedoeld in 

artikel 7:690 BW is aangegaan met een uit-

zendonderneming teneinde arbeid te ver-

richten voor een derde onder leiding en toe-

zicht van die derde. 

3. Opdracht: de overeenkomst tussen een op-

drachtgever en AB Werkt E-Flex BV op 

grond waarvan een enkele uitzendkracht 

door AB Werkt E-Flex BV aan de opdracht-

gever ter beschikking wordt gesteld, als be-

doeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaam-

heden te verrichten, zulks tegen betaling van 

het opdrachtgeverstarief. 

4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechts-

persoon die naast AB Werkt E-Flex BV partij 

is bij de opdracht. 

5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling 

van een uitzendkracht in het kader van een 

opdracht. 

6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de 

arbeidsovereenkomst tussen AB Werkt E-

Flex BV (of een aan AB Werkt E-Flex BV ge-

lieerde vennootschap) en de uitzendkracht 

en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeids-

overeenkomst van rechtswege eindigt door-

dat de terbeschikkingstelling van de uitzend-

kracht door AB Werkt E-Flex BV aan de op-

drachtgever op verzoek van de opdrachtge-

ver ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). 

7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst 

voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de 

Algemene Bond Uitzendondernemingen 

(ABU) enerzijds en betrokken werknemers-

organisaties anderzijds. 

8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdracht-

gever aan AB Werkt E-Flex BV verschul-

digde tarief, exclusief toeslagen, 

kostenvergoedingen en btw. 

Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij an-

ders vermeld. 

9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals 

gedefinieerd in de CAO. 

 

Artikel 2 Werkingssfeer 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toe-

passing op alle opdrachten en overige over-

eenkomsten tussen AB Werkt E-Flex BV en 

de opdrachtgever, alsmede op alle rechts-

handelingen die gericht zijn op de totstand-

koming daarvan, waaronder aanbiedingen, 

voorstellen, offertes en prijsopgaves. 

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden 

van de opdrachtgever zijn niet van toepas-

sing en worden door AB Werkt E-Flex BV uit-

drukkelijk van de hand gewezen. 

3. Van deze algemene voorwaarden afwij-

kende afspraken zijn slechts van toepassing 

indien schriftelijk overeengekomen en gel-

den uitsluitend voor die opdracht. 

 

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikking-

stelling 

Opdracht 

1. De opdracht wordt aangegaan voor be-

paalde of onbepaalde tijd. 

2. De opdracht voor bepaalde tijd is de op-

dracht die wordt aangegaan: 

- óf voor een vaste periode; 

- óf voor een bepaalbare periode; 

- óf voor een bepaalbare periode die een 

vaste periode niet overschrijdt. De opdracht 

voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege 

door het verstrijken van de overeengekomen 

tijd of doordat een vooraf vastgestelde ob-

jectief bepaalbare gebeurtenis zich voor-

doet. 
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Einde opdracht 

3. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt 

door schriftelijke opzegging met inachtne-

ming van een redelijke opzegtermijn. 

4. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens op-

zegging op het tijdstip dat één van beide par-

tijen de opdracht opzegt omdat: 

- de andere partij in verzuim is; 

- de andere partij geliquideerd is; 

- de andere partij in staat van faillissement is 

verklaard of surséance van betaling heeft 

aangevraagd. 

Indien AB Werkt E-Flex BV wegens één van 

deze gronden opzegt, ligt in de gedraging 

van de opdrachtgever, waarop de opzegging 

is gebaseerd, het verzoek van de opdracht-

gever besloten om de terbeschikkingstelling 

te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aan-

sprakelijkheid van AB Werkt E-Flex BV voor 

de schade die de opdrachtgever dientenge-

volge leidt. Ten gevolge van de opzegging 

zullen de vorderingen van AB Werkt E-Flex 

BV onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Einde terbeschikkingstelling 

5. Het einde van de opdracht betekent het 

einde van de terbeschikkingstelling. 

Beëindiging van de opdracht door de op-

drachtgever houdt in het verzoek van de op-

drachtgever aan AB Werkt E-Flex BV om de 

lopende terbeschikkingstelling(en) te beëin-

digen tegen de datum waarop de opdracht 

rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk 

waartegen de opdracht rechtsgeldig is ont-

bonden. 

6. Indien tussen de uitzendkracht en AB Werkt 

E-Flex BV het uitzendbeding geldt, eindigt 

de terbeschikkingstelling van de uitzend-

kracht op verzoek van de opdrachtgever op 

het moment dat de uitzendkracht meldt dat 

hij niet in staat is de arbeid te verrichten we-

gens arbeidsongeschiktheid. Voor zover no-

dig wordt de opdrachtgever geacht dit ver-

zoek te hebben gedaan. De opdrachtgever 

zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan 

AB Werkt E-Flex BV bevestigen. 

7. De terbeschikkingstelling ein-

digt van rechtswege indien en zodra AB 

Werkt E-Flex BV de uitzendkracht niet meer 

ter beschikking kan stellen, doordat de ar-

beidsovereenkomst tussen AB Werkt E-Flex 

BV en de uitzendkracht is geëindigd en deze 

arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt 

voortgezet ten behoeve van dezelfde op-

drachtgever. 

De opdrachtgever informeert AB Werkt E-

Flex BV tijdig omtrent het eindigen of voort-

zetten van de opdracht met inachtneming 

van artikel 6 lid 1, teneinde AB Werkt E-Flex 

BV in staat te stellen haar verplichtingen ter 

zake een wettelijke aanzegtermijn juist en 

volledig na te komen. 

 

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 

1. AB Werkt E-Flex BV is te allen tijde gerech-

tigd een ter beschikking gestelde uitzend-

kracht te vervangen. Hiervoor is geen toe-

stemming van de opdrachtgever vereist. De 

opdrachtgever zal medewerking aan vervan-

ging slechts op redelijke gronden weigeren. 

De opdrachtgever zal een eventuele weige-

ring desgevraagd schriftelijk motiveren. 

2. AB Werkt E-Flex BV schiet niet toereken-

baar tekort jegens de opdrachtgever en is 

niet gehouden tot vergoeding van enige 

schade of kosten aan de opdrachtgever, in-

dien AB Werkt E-Flex BV om welke reden 

dan ook een (vervangende) uitzendkracht 

niet (meer), althans niet (meer) op de wijze 

en in de omvang als bij de opdracht of na-

dien overeengekomen aan de opdrachtge-

ver ter beschikking kan stellen. 

 

Artikel 5 Opschortingsrecht 

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de te-

werkstelling van de uitzendkracht tijdelijk ge-

heel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er 

sprake is van overmacht in de zin van artikel 

6:75 Burgerlijk Wetboek. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is op-

schorting wel mogelijk indien: 

- dit schriftelijk wordt overeengekomen en 

daarbij de looptijd is vastgelegd én; 
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- de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen 

werk voorhanden is of de uitzendkracht niet 

te werk kan worden gesteld én; 

- AB Werkt E-Flex BV jegens de uitzendkracht 

met succes een beroep kan doen op uit-

sluiting van de loondoorbetalingsplicht op 

grond van de CAO. 

  

Artikel 6 Werkprocedure 

1. De opdrachtgever verstrekt AB Werkt E-Flex 

BV voor aanvang van de opdracht de voor 

de terbeschikkingstelling noodzakelijke in-

formatie waaronder een accurate omschrij-

ving van de functie, functie-eisen, werktij-

den, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeids-

plaats, arbeidsomstandigheden en de be-

oogde looptijd van de opdracht. 

2. AB Werkt E-Flex BV bepaalt, aan de hand 

van de door de opdrachtgever verstrekte in-

formatie en de haar bekende hoedanighe-

den, kennis en vaardigheden van de voor ter 

beschikkingstelling in aanmerking komende 

(kandidaat-) uitzendkrachten, welke (kandi-

daat-) uitzendkrachten zij aan de opdracht-

gever voorstelt ter uitvoering van de op-

dracht. De opdrachtgever is gerechtigd de 

voorgestelde (kandidaat-) uitzendkracht af 

te wijzen, waar- door de terbeschikking-

stelling van de voorgestelde (kandidaat-) uit-

zendkracht geen doorgang vindt. 

3. AB Werkt E-Flex BV schiet niet tekort jegens 

de opdrachtgever indien de contacten tus-

sen de opdrachtgever en AB Werkt E-Flex 

BV voorafgaande aan een mogelijke op-

dracht, waaronder een concrete aanvraag 

van de opdrachtgever om een uitzendkracht 

ter beschikking te stellen, om welke reden 

dan ook niet of niet binnen de door de op-

drachtgever gewenste termijn leiden tot de 

daadwerkelijke terbeschikkingstelling van 

een uitzendkracht. 

4. lndien AB Werkt E-Flex BV in het kader van 

de vervulling van op grond van de wet of de 

cao op haar rustende verplichtingen infor-

matie van de opdrachtgever behoeft, zal op-

drachtgever op eerste verzoek deze infor-

matie kosteloos aan AB Werkt E-Flex BV 

verstrekken 

Artikel 7 Arbeidsduur en  

werktijden 

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de 

uitzendkracht bij de opdrachtgever worden 

vastgelegd in de opdracht, dan wel anders 

overeengekomen. De werktijden, de ar-

beidsduur, de pauze en de rusttijden van de 

uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdracht-

gever terzake gebruikelijke tijden en uren, 

tenzij anders is overeengekomen. De op-

drachtgever staat er voor in, dat de arbeids-

duur en de rust- en werktijden van de uit-

zendkracht voldoen aan de wettelijke vereis-

ten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de 

uitzendkracht de rechtens toegestane werk-

tijden en de overeengekomen arbeidsom-

vang niet overschrijdt. 

2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht wor-

den geregeld conform de wet en de CAO. 

3. Het is de werknemer toegestaan af te wijken 

van de bij de opdrachtgever geldende werk-

tijden en kortere arbeidstijd aan te houden, 

indien zulks bij het aangaan van de overeen-

komst reeds was overeengekomen of door 

hem in onderling overleg met de opdracht-

gever alsnog wordt overeengekomen. AB 

Werkt E-Flex BV kan ter zake nimmer door 

de opdrachtgever aansprakelijk worden ge-

steld. 

 

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije 

dagen 

1.  De opdrachtgever dient AB Werkt E-Flex BV 

bij het aangaan van de opdracht te informe-

ren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en 

collectief verplichte vrije dagen gedurende 

de looptijd van de opdracht, opdat AB Werkt 

E-Flex BV deze omstandigheid, indien mo-

gelijk, deel kan laten uitmaken van de ar-

beidsovereenkomst met de uitzendkracht. 

Indien een voornemen tot vaststelling van 

een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte 

vrije dagen bekend wordt na het aangaan 

van de opdracht, dient de opdrachtgever AB 

Werkt E-Flex BV onmiddellijk na het bekend 

worden hiervan te informeren. 
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Artikel 9 Functie en beloning 

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de 

opdrachtgever de omschrijving van de door 

de uitzendkracht uit te oefenen functie, de 

bijbehorende inschaling en informatie over 

alle elementen van de inlenersbeloning (wat 

betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zo-

ver op dat moment bekend) aan AB Werkt E-

Flex BV. 

2. De beloning van de uitzendkracht, daaron-

der mede begrepen eventuele toeslagen en 

kostenvergoedingen, wordt vastgesteld con-

form de CAO (daaronder mede begrepen de 

bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en 

de van toepassing zijnde wet- en regelge-

ving, zulks aan de hand van de door de op-

drachtgever verstrekte functieomschrijving. 

3. lndien op enig moment blijkt dat die functie-

omschrijving en de bijbehorende inschaling 

niet overeenstemt met de werkelijk door de 

uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de 

opdrachtgever aan AB Werkt E-Flex BV on-

verwijld de juiste functieomschrijving met bij-

behorende inschaling aanreiken. De belo-

ning van de uitzendkracht zal opnieuw wor-

den vastgesteld aan de hand van de nieuwe 

functieomschrijving. De functieomschrijving 

en/of inschaling kan tijdens de opdracht wor-

den aangepast, indien de uitzendkracht op 

die aanpassing in redelijkheid aanspraak 

maakt met een beroep op wet- en regelge-

ving en/of de cao. lndien de aanpassing leidt 

tot een hogere beloning, is AB Werkt E-Flex 

BV gerechtigd de beloning van de uitzend-

kracht en het opdrachtgeverstarief dienover-

eenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever 

is dit gecorrigeerde tarief aan AB Werkt E-

Flex BV verschuldigd vanaf het moment dat 

de uitzendkracht aanspraak heeft op de ho-

gere beloning op grond van wet- en regelge-

ving en/of de cao. 

4. De opdrachtgever stelt AB Werkt E-Flex BV 

tijdig en in ieder geval direct bij het bekend 

worden, op de hoogte van wijzigingen in de 

inlenersbeloning en van vastgestelde initiële 

loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepas-

sing indien en zo lang ais de uitzendkracht 

wordt beloond overeenkomstig de cao-belo-

ning voor de allocatiegroep. 

5. Indien en voor zover de uit-

zendkracht vanwege niet indeelbaarheid 

een beloning wordt vastgesteld, stelt de op-

drachtgever de uitzendonderneming tijdig en 

in ieder geval direct bij het bekend worden 

op de hoogte van een wijziging in het func-

tiegebouw van de opdrachtgever die tot ge-

volg heeft dat de door de uitzendkracht uit-

geoefende functie alsnog in het functiege-

bouw van de opdrachtgever kan of had moe-

ten worden ingedeeld. De beloning en het 

opdrachtgeverstarief worden in dat geval 

overeenkomstig lid 3 van dit artikel aange-

past. 

6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor 

overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende 

omstandigheden, werk in ploegendiensten 

of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of 

dagen (daaronder begrepen feestdagen), 

verschoven uren en/of bereikbaarheids- of 

beschikbaarheidsdiensten worden beloond 

overeenkomstig de ABU-CAO en/of andere 

toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelin-

gen en worden aan de opdrachtgever door-

berekend. 

 

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en 

toezicht 

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van 

de uitzendkracht bij de uitoefening van lei-

ding en toezicht, alsmede met betrekking tot 

de uitvoering van het werk, gedragen op de-

zelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten 

opzichte van zijn eigen medewerkers gehou-

den is. 

2. Het is de opdrachtgever behoudens toe-

stemming niet toegestaan de uitzendkracht 

op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; 

dat wil zeggen aan een derde ter beschik-

king te stellen voor het onder leiding en toe-

zicht van deze derde verrichten van werk-

zaamheden. Onder derde wordt mede ver-

staan een (rechts)persoon waarmee de op-

drachtgever in een groep (concern) is ver-

bonden. 

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht 

slechts te werk stellen in afwijking van het bij 

opdracht en voorwaarden bepaalde, indien 

AB Werkt E-Flex BV en de uitzendkracht 
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daarmee vooraf schriftelijk hebben inge-

stemd. 

4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het 

buitenland door een in Nederland geves-

tigde opdrachtgever is slechts mogelijk voor 

bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de 

opdrachtgever leiding en toezicht heeft ge-

organiseerd én de tewerkstelling schriftelijk 

is overeengekomen met AB Werkt E-Flex 

BV en met de uitzendkracht. 

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht 

de schade vergoeden die deze lijdt doordat 

een aan hem toebehorende zaak, die in het 

kader van de opgedragen werkzaamheden 

is gebruikt, beschadigd of teniet gegaan. 

6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mo-

gelijk, afdoende verzekeren tegen aanspra-

kelijkheid op grond van het bepaalde in dit 

artikel. Op verzoek van AB Werkt E-Flex BV 

verstrekt de opdrachtgever een bewijs van 

verzekering. 

 

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden 

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het 

feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet 

wordt aangemerkt als werkgever. 

1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht 

en AB Werkt E-Flex BV verantwoordelijk 

voor de nakoming van de uit artikel 7:658 

Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandig-

hedenwet en de daarmee samenhangende 

regelgeving voortvloeiende verplichtingen 

op het gebied van de veiligheid op de werk- 

plek, gezondheid, welzijn en goede arbeids-

omstandigheden in het algemeen. 

2. De opdrachtgever is gehouden om aan de 

uitzendkracht en aan AB Werkt E-Flex BV tij-

dig, in ieder geval één werkdag voor aan-

vang van de werkzaamheden schriftelijk in-

formatie te verstrekken over de verlangde 

beroepskwalificaties en de specifieke ken-

merken van de in te nemen arbeidsplaats. 

De opdrachtgever geeft de uitzendkracht ac-

tieve voorlichting met betrekking tot de bin-

nen zijn onderneming gehanteerde Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

3. Indien de uitzendkracht een be-

drijfsongeval of een beroepsziekte over-

komt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk 

vereist, de bevoegde instanties hiervan on-

verwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg-

dragen dat daarvan onverwijld een schrifte-

lijke rapportage wordt opgemaakt. In de rap-

portage wordt de toedracht van het bedrijfs-

ongeval of de beroepsziekte zodanig vast-

gelegd, dat daaruit met redelijke mate van 

zekerheid kan worden opgemaakt of en in 

hoeverre het bedrijfsongeval of de beroeps-

ziekte het gevolg is van het feit dat onvol-

doende maatregelen waren genomen ter 

voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel 

de beroepsziekte. De opdrachtgever infor-

meert AB Werkt E-Flex BV zo spoedig mo-

gelijk over het bedrijfsongeval of de beroeps-

ziekte en overlegt een kopie van de opge-

stelde rapportage. 

4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht 

alle schade vergoeden die de uitzendkracht 

in het kader van de uitoefening van zijn 

werkzaamheden lijdt, indien en voor zover 

de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is 

op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 

en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wet-

boek. 

5. De opdrachtgever zal zich afdoende verze-

keren tegen aansprakelijkheid op grond van 

het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van 

AB Werkt E-Flex BV verstrekt de opdracht-

gever een bewijs van verzekering. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1. AB Werkt E-Flex BV draagt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schades en verlie-

zen, die door haar beschikbaar gestelde 

werknemer mocht veroorzaken aan derden 

of de opdrachtgever zelf (opdrachtgevers 

wordt geadviseerd hun WA-verzekering ter 

zake aan te passen). De beschikbaar ge-

stelde werknemers werken onder leiding, 

zeggenschap en toezicht van de inlener. 

Ook de werknemers van AB Werkt E-Flex 

BV dragen geen enkele aansprakelijkheid 

voor schades en verliezen als hiervoor be-

doeld. 
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Opdrachtgevers zijn gehouden AB Werkt E-

Flex BV alsook haar werknemers ter zake 

volledig te vrijwaren. 

Opdrachtgevers zijn gehouden er zorg voor 

te dragen dat gebouwen, installaties, werk-

tuigen en andere bedrijfsmiddelen voldoen 

aan de wettelijke voorschriften, o.a. inzake 

gezondheid, veiligheid en arbeidsomstan-

digheden en zonodig beschermende kleding 

beschikbaar te stellen. Opdrachtgevers zijn 

gehouden AB Werkt E-Flex BV ter zake van 

aanspraken van de ter beschikking gestelde 

werknemers op grond van deze wettelijke 

voorschriften uitdrukkelijk te vrijwaren. 

Evenmin is AB Werkt E-Flex BV aansprake-

lijk voor eventuele verbintenissen die de 

door haar ter beschikking gestelde werkne-

mers zijn aangegaan of op welke andere 

wijze voor hen zijn ontstaan jegens de op-

drachtgever of jegens welke derde dan ook. 

2. In het geval AB Werkt E-Flex BV als werk-

gever loonschade lijdt door arbeidsonge-

schiktheid van de ter beschikking gestelde 

werknemer, als gevolg van een bedrijfson-

geval bij opdrachtgever, past zij haar re-

gresrecht toe. Dit betekent dat de loon-

schade zal worden verhaald op de (WA-ver-

zekering) van de opdrachtgever. 

3. De opdrachtgever die de verplichtingen die 

voor hem voortvloeien uit deze algemene 

voorwaarden, opdrachten en/of overige 

overeenkomsten niet of ondeugdelijk na-

komt, is gehouden tot vergoeding van alle 

daaruit voortvloeiende schades van AB 

Werkt E-Flex BV. Het bepaalde in dit artikel 

is van algemene gelding, zowel - zo nodig 

aanvullend - ten aanzien van onderwerpen 

waarbij de schadevergoedingsplicht reeds 

afzonderlijk in deze algemene voorwaarden, 

opdrachten en/of overige overeenkomsten is 

geregeld als ten aanzien van onderwerpen 

waarbij dat niet het geval is. 

 

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 

1. Het door de opdrachtgever aan AB Werkt E-

Flex BV verschuldigde opdrachtgeverstarief 

wordt berekend over de door de uitzend-

kracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal 

hoger is) over de uren waarop AB Werkt E-

Flex BV  op grond van de alge-

mene voorwaarden, opdrachten en/of ove-

rige overeenkomsten aanspraak heeft. Het 

opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd 

met de toeslagen en vermeerderd met de 

kostenvergoedingen die AB Werkt E-Flex 

BV verschuldigd is aan de uitzendkracht. 

Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen 

en kostenvergoedingen wordt btw in reke-

ning gebracht. 

2. AB Werkt E-Flex BV is gerechtigd om het op-

drachtgeverstarief tijdens de looptijd van de 

opdracht aan te passen, indien de kosten 

van de uitzendarbeid stijgen: 

- als gevolg van wijziging van de cao of van 

de daarbij geregelde lonen of wijziging van 

de bij de opdracht geldende cao en/of ar-

beidsvoorwaardenregeling of de daarbij ge-

regelde lonen; 

- als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge 

van wet en- regelgeving, waaronder begre-

pen wijzigingen in of ten gevolge van de so-

ciale en fiscale wet- en regelgeving, de cao 

of enig verbindend voorschrift; 

- als gevolg van een (periodieke) loonsverho-

ging en/of een (eenmalige) verplichte uitke-

ring, voortvloeiende uit de cao, de bij de op-

drachtgever geldende collectieve arbeids-

overeenkomst en/of arbeidsvoorwaardenre-

geling en/of wet- en regelgeving. 

3. AB Werkt E-Flex BV is gerechtigd om het op-

drachtgeverstarief halfjaarlijks te verhogen 

op basis van de CBS-index CAO-lonen per 

uur inclusief bijzondere beloning voor perso-

neel in de zakelijke dienstverlening (SBI 

2008 M-N Zakelijke dienstverlening). Ook is 

AB Werkt E-Flex BV gerechtigd de opdracht-

gebonden kosten tussentijds te verhogen, 

indien de kosten zijn gestegen. 

4. lndien de opdrachtgever niet instemt met be-

taling van het aangepaste opdrachtgevers-

tarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt 

daarin besloten het verzoek van de op-

drachtgever om de terbeschikkingstelling te 

beëindigen. 

5. Iedere aanpassing van het opdrachtgevers-

tarief wordt door AB Werkt E-Flex BV zo 

spoedig mogelijk aan de opdrachtgever 
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bekendgemaakt en schriftelijk aan de op-

drachtgever bevestigd. 

6. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar 

is aan de opdrachtgever de beloning te laag 

is vastgesteld, is AB Werkt E-Flex BV ge-

rechtigd ook achteraf met terugwerkende 

kracht de beloning vast te stellen en het op-

drachtgeverstarief dienovereenkomstig met 

terugwerkende kracht aan te passen en in 

rekening te brengen. AB Werkt E-Flex BV 

kan tevens hetgeen de opdrachtgever daar-

door te weinig heeft betaald en kosten die 

als gevolg hiervan door AB Werkt E-Flex BV 

zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in reke-

ning brengen. 

7. Voldoet de werknemer niet aan de door de 

werkgever gestelde eisen, dan dient de op-

drachtgever AB Werkt E-Flex BV zulks bin-

nen vier uur na aanvang van de tewerkstel-

ling van de betreffende werknemer te mel-

den. 

De opdrachtgever is in dat geval slechts ge-

houden AB Werkt E-Flex BV te vergoeden 

het tot op dat moment door de werknemer 

gewerkte aantal uren. AB Werkt E-Flex BV 

is niet aansprakelijk voor het beschikbaar 

stellen van werknemers, die niet blijken te 

voldoen aan de door de opdrachtgever ge-

stelde eisen. 

 

Artikel 14 Facturatie 

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met 

de opdrachtgever overeengekomen wijze 

van tijdverantwoording, doorgaans wekelijks 

met inachtneming van deze algemene voor-

waarden, opdrachten en/of overige overeen-

komsten. AB Werkt E-Flex BV is daarbij ge-

rechtigd elektronisch te factureren. 

2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is 

overeengekomen, geschiedt de tijdverant-

woording middels door de opdrachtgever 

schriftelijk geaccordeerde declaratieformu-

lieren. De opdrachtgever en AB Werkt E-

Flex BV kunnen overeenkomen dat de tijd-

verantwoording geschiedt middels een tijd-

registratiesysteem, een elektronisch en/of 

automatiseringssysteem of middels door of 

voor de opdrachtgever opgestelde overzich-

ten. 

3. De opdrachtgever draagt zorg 

voor een correcte en volledige tijdverant-

woording en is gehouden erop toe te zien of 

te doen toezien, dat de daarin opgenomen 

gegevens van de uitzendkracht correct en 

naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van 

de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, 

overuren, onregelmatigheidsuren en ploe-

genuren, de overige uren waarover inge-

volge deze algemene voorwaarden, op-

drachten en/of overige overeenkomsten het 

opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de 

eventuele toeslagen en eventuele werkelijk 

gemaakte kosten. 

4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoor-

ding aanlevert, zorgt hij ervoor dat AB Werkt 

E-Flex BV aansluitend aan de door de uit-

zendkracht gewerkte week over de tijdver-

antwoording beschikt. De opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor de wijze waarop de 

tijdverantwoording aan AB Werkt E-Flex BV 

wordt verstrekt. 

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverant-

woording aanlevert, geeft hij de uitzend-

kracht de gelegenheid de tijdverantwoording 

te controleren. Indien en voor zover de uit-

zendkracht de in de tijdverantwoording ver-

melde gegevens betwist, is AB Werkt E-Flex 

BV gerechtigd de uren en kosten vast te stel-

len overeenkomstig de opgave van de uit-

zendkracht, tenzij de opdrachtgever kan 

aantonen dat de door hem vermelde gege-

vens correct zijn. Op verzoek van AB Werkt 

E-Flex BV geeft opdrachtgever inzage in de 

oorspronkelijke tijdsregistratie van opdracht-

gever en verstrekt de opdrachtgever een af-

schrift hiervan. 

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt mid-

dels door de uitzendkracht aan te leveren 

declaratieformulieren, behoudt de opdracht-

gever een kopie van het declaratieformulier. 

Bij verschil tussen het door de uitzendkracht 

bij AB Werkt E-Flex BV ingeleverde declara-

tieformulier en het door de opdrachtgever 

behouden afschrift, geldt het door de uit-

zendkracht bij AB Werkt E-Flex BV ingele-

verde declaratieformulier voor de afrekening 

als volledig bewijs, behoudens geleverd te-

genbewijs door de opdrachtgever. 
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Artikel 15 Inspanningsverplichting en aanspra-

kelijkheid AB Werkt E-Flex BV 

1.  AB Werkt E-Flex BV is gehouden zich in te 

spannen om de opdracht naar behoren uit te 

voeren. Indien en voor zover AB Werkt E-

Flex BV deze verplichting niet nakomt, is AB 

Werkt E-Flex BV gehouden tot vergoeding 

van de daaruit voortvloeiende schade van de 

opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maan-

den na het ontstaan of bekend worden van 

die schade, een schriftelijke klacht terzake 

indient bij AB Werkt E-Flex BV en daarbij 

aantoont dat de schade het rechtstreekse 

gevolg is van een toerekenbare tekortko-

ming aan de zijde van AB Werkt E-Flex BV. 

 

Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling 

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden 

elke door AB Werkt E-Flex BV ingediende 

nota voor verrichte diensten of geleverde 

goederen te voldoen binnen 14 dagen na 

verzending van die nota. In het aantal aan 

de opdrachtgever toe te rekenen werkuren 

zijn begrepen de door AB Werkt E-Flex BV 

op grond van geldende arbeidsvoorwaarden 

aan de betrokken werknemer te verlonen ar-

beidsuren. Daarnaast kunnen eventuele 

reis- en verblijfskosten in de nota worden op-

genomen. 

2. Korting of compensatie door de opdrachtge-

ver is nimmer toegestaan. 

3. Betaling dient uitsluitend te geschieden aan 

AB Werkt E-Flex BV. Iedere betaling niet 

aan AB Werkt E-Flex BV, dus ook betalingen 

aan werknemers van AB Werkt E-Flex BV 

zijn van onwaarde en bevrijden de opdracht-

gever niet van zijn betalingsverplichtingen 

jegens AB Werkt E-Flex BV. Indien een nota 

niet binnen de genoemde betalingstermijn is 

voldaan wordt de opdrachtgever na verloop 

van die termijn een rente van 1% per maand 

of gedeelte van deze maand in rekening ge-

bracht, zonder dat ingebrekestelling noodza-

kelijk zal zijn. 

4. AB Werkt E-Flex BV is te allen tijde gerech-

tigd van de opdrachtgever een bankgarantie 

te eisen ter zekerstelling van door de op-

drachtgever aan AB Werkt E-Flex BV reeds 

verschuldigde of toekomstig 

verschuldigde bedragen. Blijft de opdracht-

gever in gebreke met correcte betaling van 

het door hem verschuldigde en/of afgifte van 

de geëiste bankgarantie, dan is AB Werkt E-

Flex BV gerechtigd te weigeren werknemers 

ter beschikking te stellen c.q. nog langer ter 

beschikking te stellen, zonder dat zij door de 

opdrachtgever aansprakelijk kan worden ge-

steld voor welke schades dan ook, uit deze 

weigering voortvloeiende. 

5. Reclames omtrent door AB Werkt E-Flex BV 

verzonden nota’s dienen binnen acht dagen 

na verzending door AB Werkt E-Flex BV te 

zijn ontvangen. Reclames omtrent het aantal 

in rekening gebrachte uren zijn uitsluitend 

mogelijk bij overlegging van een tijdverant-

woordingsformulier dat de te werk gestelde 

werknemer desgevraagd aan de opdracht-

gever dient te verstrekken. Reclames welke 

AB Werkt E-Flex BV na de hiervoor ge-

noemde termijn ontvangt kunnen niet meer 

in behandeling worden genomen. De op-

drachtgever verliest bij het verstrijken van 

deze termijn zijn rechten. 

6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of 

in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, komen alle redelijke kosten 

ter verkrijging van voldoening buiten rechte 

voor zijn rekening. In ieder geval is opdracht-

gever alsdan 15% incassokosten, berekend 

over de vordering in hoofdsom, verschul-

digd. Indien AB Werkt E-Flex BV hogere 

kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze voor 

vergoeding in aanmerking. 

 

Artikel 17 Het aangaan van een arbeidsverhou-

ding met een uitzendkracht 

1. De opdrachtgever die met een hem ter be-

schikking gestelde werknemer rechtstreeks 

een arbeidsverhouding wil aangaan, zal 

daarvan schriftelijk aan AB Werkt E-Flex BV 

kennis geven. Indien deze arbeidsverhou-

ding wordt aangegaan tijdens of binnen 4 

maanden na afloop van de tewerkstelling, is 

AB Werkt E-Flex BV gerechtigd aan de op-

drachtgever in rekening te brengen een be-

drag ter grootte van 3 maal het voor de be-

treffende werknemer geldende bruto 
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maandsalaris. Deze vergoeding is bestemd 

voor AB Werkt E-Flex BV, ter dekking van de 

kosten van een wervings- en selectieproce-

dure en het inwerken van een nieuwe werk-

nemer. 

 

2. In het geval een opdrachtgever een door AB 

Werkt E-Flex BV voorgestelde kandidaat af-

wijst, is het de opdrachtgever niet toege-

staan om vervolgens met deze kandidaat 

een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te 

gaan zonder AB Werkt E-Flex BV daarvan in 

kennis te stellen. Indien een rechtstreeks 

dienstverband tot stand komt tussen op-

drachtgever en een voorgestelde kandidaat, 

is AB Werkt E-Flex BV gerechtigd aan de op-

drachtgever in rekening te brengen een be-

drag ter grootte van 3 maal het voor de be-

treffende werknemer geldende bruto maand-

salaris. Deze vergoeding is bestemd voor 

AB Werkt E-Flex BV, ter dekking van de kos-

ten van een wervings- en selectieprocedure. 

 

Artikel 18 Gegevens en vrijwaring 

1.  Indien en voor zover AB Werkt E-Flex BV di-

rect of indirect schade lijdt doordat de door 

opdrachtgever verstrekte gegevens en/of in-

formatie onjuist zijn is opdrachtgever gehou-

den die schade volledig aan AB Werkt E-

Flex BV te vergoeden. 

 

Artikel 19 Intellectuele en industriële eigendom 

1. AB Werkt E-Flex BV zal de uitzendkracht op 

verzoek van de opdrachtgever, een schrifte-

lijke verklaring laten ondertekenen teneinde 

- voor zover nodig en mogelijk - te bewerk-

stelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten 

van intellectuele en industriële eigendom op 

de resultaten van de werkzaamheden van 

de uitzendkracht toekomen, respectievelijk 

(zullen) worden overgedragen aan de op-

drachtgever. Indien AB Werkt E-Flex BV in 

verband hiermee een vergoeding verschul-

digd is aan de uitzendkracht of anderszins 

kosten dient te maken, is de opdrachtgever 

een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten 

verschuldigd aan AB Werkt E-Flex BV. 

2. Het staat de opdrachtgever vrij om recht-

streeks een overeenkomst met de 

uitzendkracht aan te gaan of 

hem een verklaring ter ondertekening voor te 

leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde intellectuele en industriële eigen-

domsrechten. De opdrachtgever informeert 

AB Werkt E-Flex BV over zijn voornemen 

daartoe en verstrekt een afschrift van de ter-

zake opgemaakte overeenkomst/verklaring 

aan AB Werkt E-Flex BV. 

3. AB Werkt E-Flex BV is jegens de opdracht-

gever niet aansprakelijk voor een boete of 

dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of 

eventuele schade van de opdrachtgever als 

gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich 

beroept op enig recht van intellectuele en/of 

industriële eigendom. 

 

Artikel 20 Geheimhouding 

1. AB Werkt E-Flex BV en de opdrachtgever 

zullen geen vertrouwelijke informatie van of 

over de andere partij, diens activiteiten en 

relaties, die hen ter kennis is gekomen inge-

volge de opdracht, verstrekken aan derden, 

tenzij - en alsdan voor zover- verstrekking 

van die informatie nodig is om de opdracht 

naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen 

een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

2. AB Werkt E-Flex BV zal op verzoek van de 

opdrachtgever de uitzendkracht verplichten 

geheimhouding te betrachten omtrent al het-

geen hem bij het verrichten van de werk-

zaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij 

op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot 

bekendmaking rust. 

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uit-

zendkracht rechtstreeks te verplichten tot 

geheimhouding. De opdrachtgever infor-

meert AB Werkt E-Flex BV over zijn voorne-

men daartoe en verstrekt een afschrift van 

de terzake opgemaakte verklaring / over-

eenkomst aan AB Werkt E-Flex BV. 

4. AB Werkt E-Flex BV is niet aansprakelijk 

voor een boete, dwangsom of eventuele 

schade van de opdrachtgever als gevolg van 

schending van een geheimhoudingsplicht 

door de uitzendkracht. 
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Artikel 21 Bijzondere verplichtingen met be-

trekking tot identiteit en verwerking 

persoonsgegevens 

1. De opdrachtgever aan wie door AB Werkt E-

Flex BV een uitzendkracht ter beschikking 

wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit 

vast van de uitzendkracht conform de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving, waar-

onder begrepen doch niet beperkt tot de Wet 

arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet op de 

loonbelasting en de Wet op de identificatie-

plicht. Tevens zal de opdrachtgever voldoen 

aan de op de hem van deswege rustende 

administratie-en bewaarplichten. 

2. Ter zake vreemdelingen verklaart de op-

drachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de 

Wav, onder meer inhoudende dat de op-

drachtgever bij aanvang van de arbeid door 

een vreemdeling een afschrift van het docu-

ment bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 

van de Wet op de identificatieplicht, van de 

vreemdeling dient te ontvangen. De op-

drachtgever is verantwoordelijk voor een 

zorgvuldige controle van dit document, stelt 

aan de hand daarvan de identiteit van de 

vreemdeling vast en neemt een afschrift van 

het document op in zijn administratie. AB 

Werkt E-Flex BV is niet verantwoordelijk dan 

wel aansprakelijk voor een eventuele boete 

die in het kader van de Wav aan de op-

drachtgever wordt opgelegd. 

3. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk 

bekend met de geldende wet- en regelge-

ving aangaande de verwerking van per-

soonsgegevens. AB Werkt E-Flex BV en de 

opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen 

voornoemde wetgeving te kunnen naleven. 

De opdrachtgever zal de via AB Werkt E-

Flex BV verkregen persoonsgegevens in ie-

der geval slechts gebruiken voor het doel 

waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet lan-

ger bewaren dan conform wet- en regelge-

ving toegestaan en zal zorgen voor een ade-

quate beveiliging van deze persoonsgege-

vens. 

 

Artikel 22 Bejegening uitzendkracht 

1. Opdrachtgever en AB Werkt E-Flex BV zul-

len geen verboden onderscheid maken, niet 

naar godsdienst, levensovertui-

ging, politieke gezindheid, geslacht, ras, na-

tionaliteit, hetero- of homoseksuele gericht-

heid, burgerlijke staat, handicap, chronische 

ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Op-

drachtgever en AB Werkt E-Flex BV zullen 

uitsluitend voor de functie relevante eisen 

stellen of mee laten wegen bij het verstrek-

ken respectievelijk uitvoeren van de op-

dracht, en bij de selectie en de behandeling 

van uitzendkrachten. 

2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenlui-

derswet en waarborgt dat de uitzendkracht 

op de gelijke wijze als zijn eigen personeel 

toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling 

indien de opdrachtgever een dergelijke re-

geling kent of op hem van toepassing is. 

3. lndien de opdrachtgever een klachtenrege-

ling kent met betrekking tot de bejegening 

van werknemers, zal hij waarborgen dat de 

uitzendkracht op gelijke wijze ais zijn eigen 

personeel toegang krijgt tot deze klachtenre-

geling. Het gaat hierbij enkel om klachten die 

niet het werkgeverschap van AB Werkt E-

Flex BV betreffen. Dit alles, voor zover er 

geen wettelijke verplichtingen anderszins 

bestaan. 

 

Artikel 23 Medezeggenschap 

1. De opdrachtgever is gehouden om de uit-

zendkracht die lid is van de ondernemings-

raad van AB Werkt E-Flex BV of van de on-

dernemingsraad van de opdrachtgever, in 

de gelegenheid te stellen deze medezeg-

genschapsrechten uit te oefenen conform 

wet- en regelgeving. 

2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap 

uitoefent in de onderneming van de op-

drachtgever, is de opdrachtgever het op-

drachtgeverstarief ook verschuldigd over de 

uren waarin de uitzendkracht onder werktijd 

werkzaamheden verricht of een opleiding 

volgt in verband van het uitoefenen van me-

dezeggenschap. 

3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met 

zijn informatieverplichtingen op grond van 

de Wet op de ondernemingsraden (hierna: 

WOR) betreffende de (verwachte) inzet van 

uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien 
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en voor zover opdrachtgever bij de vervulling 

van deze informatieverplichtingen zich 

wenst te baseren op door AB Werkt E-Flex 

BV verstrekte of te verstrekken gegevens, 

zal die verstrekking van gegevens niet ver-

der gaan dan waar de WOR toe verplicht. 

 

Artikel 24 Verplichtingen met betrekking tot de 

Wet allocatie arbeidskrachten door 

intermediairs 

1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk 

bekend met artikel 8b van de Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs en zorgt 

dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben 

tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in 

zijn onderneming, met name kantines, kin-

deropvang- en vervoersfaciliteiten, als de 

werknemers, die in dienst van zijn onderne-

ming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaar-

dige functies, tenzij het verschil in behande-

ling om objectieve redenen gerechtvaardigd 

is. 

2. De opdrachtgever, verklaart zich uitdrukke-

lijk bekend met artikel 8c van de Wet alloca-

tie arbeidskrachten door intermediairs en 

zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming 

ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter ken-

nis worden gebracht aan de uitzendkracht, 

opdat deze dezelfde kansen op een arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft als 

de werknemers van die onderneming. 

3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk 

bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeids-

krachten door intermediairs. Het is AB Werkt 

E-Flex BV niet toegestaan medewerkers ter 

beschikking te stellen aan de opdrachtgever 

of in het gedeelte van de onderneming van 

opdrachtgever waar een werkstaking, uit-

sluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De op-

drachtgever zal AB Werkt E-Flex BV tijdig en 

volledig informeren over het voornemen, 

aanvangen, voortduren of eindigen van door 

de vakbonden georganiseerde of ongeorga-

niseerde collectieve acties, waaronder doch 

niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of 

bedrijfsbezetting. 

4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk 

bekend met artikel 12a Wet allocatie ar-

beidskrachten door intermediairs. De 

opdrachtgever zal voor de aan-

vang van de terbeschikkingstelling en 

daarna wanneer nodig tijdig en volledig 

schriftelijk of elektronisch informatie over de 

arbeidsvoorwaarden aan AB Werkt E-Flex 

BV verschaffen. 

De opdrachtgever zal in de uitvoering van 

zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht 

uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uit-

zendkracht verstrekken waardoor artikel 10 

Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar 

niet beperkt tot, het door uitzendkrachten la-

ten uitvoeren van werkzaamheden die nor-

maliter worden uitgevoerd door werknemers 

die op dat moment deelnemen aan de col-

lectieve acties. 

 

Artikel 25 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op deze algemene voorwaarden, opdrach-

ten en/of overige overeenkomsten is Neder-

lands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samen-

hangen met een rechtsverhouding tussen 

partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting 

worden beslecht door de bevoegde rechter 

van het arrondissement, waarin het hoofd-

kantoor van AB Werkt E-Flex BV is geves-

tigd. 

 

Artikel 26 Slotbepaling 

1.  Indien één of meer bepalingen van deze al-

gemene voorwaarden nietig zijn of vernie-

tigd worden, zullen de overige bepalingen in 

de algemene voorwaarden, opdrachten 

en/of overige overeenkomsten voor het ove-

rige van kracht blijven. De bepalingen die 

niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen 

worden toegepast, zullen worden vervangen 

door bepalingen die zoveel mogelijk aanslui-

ten bij de strekking van de te vervangen be-

palingen. 

 

December 2022 


