ALGEMENE VOORWAARDEN - 2020

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ARAM

Met Aram wordt gedoeld op Aram Groep BV, gevestigd aan de Rivium Quadrant
58 te (2909 LC) Capelle aan den IJssel, alsmede haar groepsvennootschappen en
enige gelieerde vennootschappen buiten haar groep met welke Aram Groep BV
wenst haar bedrijf uit te oefenen.

Opdrachtgever Met Opdrachtgever wordt gedoeld op de partij die met Aram een Overeenkomst
sluit zodoende van Aram Diensten af te nemen. Met Opdrachtgever wordt
eveneens aangemerkt de partij met wie de onderhandelingen tot het sluiten van
een overeenkomst uiteindelijk worden afgebroken en niet leiden tot een
Overeenkomst. Ten slotte wordt als Opdrachtgever aangemerkt, degene aan wie
een Arbeidskracht door Aram wordt voorgesteld zonder dat dit leidt tot
onderhandelingen over een Overeenkomst. Onder ‘voorstellen’ valt ook het
(elektronisch) versturen van een profiel van de Arbeidskracht naar de
Opdrachtgever.
Diensten

De term Diensten behelst alle mogelijke diensten die Aram krachtens een
Overeenkomst dient te leveren aan Opdrachtgever in de breedste zin. Hoewel de
‘core-business’ van Aram bestaat uit het tegen betaling ter beschikking stellen
van Arbeidskrachten, is de term Diensten geenszins hiertoe beperkt. Een Dienst
kan ook bestaan uit niet actief te verrichten prestaties, zoals bijvoorbeeld in het
geval van geheimhoudingsovereenkomsten op grond waarvan Aram wordt
gehouden tot de vertrouwelijke behandeling van informatie.

Arbeidskracht De natuurlijke persoon die tegen betaling door Aram wordt geleverd aan
Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde, voor de
verrichting van arbeid. De Arbeidskracht kan een werknemer zijn van Aram of
een zelfstandige ondernemer. Voorts geldt als Arbeidskracht de natuurlijke
persoon die door Aram aan de Opdrachtgever wordt voorgesteld, of met wie
Opdrachtgever via Aram op andere wijze in contact is gekomen, zonder dat deze
uiteindelijk wordt geleverd aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te
wijzen derde.
Overeenkomst Een schriftelijke en getekende meerzijdige rechtshandeling tussen Aram en een
Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten en die tot stand is gekomen
middels een geldige aanbod en aanvaarding. Hieronder vallen ook
overeenkomsten die ‘gericht’ zijn op het (uiteindelijk) verrichten van Diensten,
zoals overkoepelende (raam)overeenkomsten.
Partijen

De Partijen bij een Overeenkomst. Partijen worden afzonderlijk aangeduid met
‘Partij’.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst alsmede op ieder
aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst. Zodra Aram aan een Opdrachtgever een
Arbeidskracht voorstelt ontstaat er eveneens een verhouding tussen Aram en Opdrachtgever
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, ongeacht of het voorstellen van de
Arbeidskracht juridisch kwalificeert als een aanbod.
2. Hierbij wordt de toepassing van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk
van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien de
Opdrachtgever de Overeenkomst laat tekenen door een partij die
vertegenwoordigingsonbevoegd blijkt te zijn of door een partij die niet daadwerkelijk de
Diensten van Aram afneemt, kan Opdrachtgever op deze omstandigheid geen beroep doen om
aan de gelding van deze Algemene Voorwaarden te ontkomen.
3. Afspraken in een Overeenkomst die van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn slechts
geldig indien en voorzover Aram die gelding in de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Aanbiedingen en Mededelingen
1. Alle aanbiedingen van ARAM tot het sluiten van een Overeenkomt zijn geheel vrijblijvend en
kunnen te allen tijde, voordat Aram een getekende Overeenkomst retour heeft ontvangen,
worden ingetrokken. Aram kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door
Opdrachtgever als gevolg van een ingetrokken aanbod. Dit geldt ook indien Opdrachtgever op
het moment waarop Aram het aanbod intrekt erop mocht vertrouwen dat een Overeenkomst
tot stand zou komen.
2. Opdrachtgever kan louter en allen rechten ontlenen aan stellingen van Aram gedaan in
Overeenkomsten en niet in eenzijdige aanbiedingen.

Artikel 4. Overeengekomen Prijs.
1. De prijs die Opdrachtgever dient te betalen voor de Diensten wordt vermeld in de
Overeenkomst. Tenzij anders bepaald, zijn de genoemde prijzen exclusief B.T.W. De
overeengekomen prijs is gebaseerd op een marge en de op dat moment geldende tarieven en
kosten van Aram, waaronder begrepen belastingen, loonsverhogingen van Arbeidskrachten,
heffingen, premies etc. Deze kosten kunnen ook tijdens de duur van een Overeenkomst stijgen.
Tenzij anders wordt overeengekomen, behoudt Aram zich het recht voor een dergelijke
kostenstijging naar redelijkheid door te berekenen aan Opdrachtgever middels een eenzijdig
door te voeren verhoging van de prijs. Opdrachtgever verplicht zich de kostenverhoging te
betalen en zal geenszins als gevolg hiervan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
opschorten.

Artikel 5. Totstandkoming van Overeenkomsten
1. Een Overeenkomst komt tot stand middels een aanbod en aanvaarding op het moment dat de
laatste Partij de Overeenkomst heeft ondertekend en deze volledig ondertekende versie door de
andere Partij is ontvangen.
2. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door de inhoud van de
Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden tenzij Partijen andere algemene voorwaarden
van toepassing verklaren. Alle eerdere afspraken en mededelingen etc. die zijn gedaan en
gemaakt buiten de Overeenkomst zijn niet van toepassing.
3. Aram is te allen tijde vrij om onderhandelingen voor de totstandkoming van de Overeenkomst
eenzijdig af te breken zonder een verplichting enige daaruit voortvloeiende schade van de
Opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 6. Uitbesteding van Werkzaamheden en uitsluiting artikel 6:76 van het
Burgerlijk Wetboek
1. Tenzij Partijen anders hebben bepaald, is Aram bevoegd haar werkzaamheden uit te besteden
aan derden. Bij de selectie van deze hulppersonen, aan wie werkzaamheden worden uitbesteed,
zal Aram de nodige zorg betrachten en Opdrachtgever informeren over haar uiteindelijke
keuze.
2. Partijen sluiten hierbij de werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek voor Aram uit,
waardoor Aram niet kan worden aangesproken voor schade, in welke vorm dan ook, van de
Opdrachtgever (of derden) die is ontstaan als gevolg van de gedragingen van hulppersonen die
door Aram zijn ingeschakeld. In zo’n geval dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks te wenden
tot de ingeschakelde hulppersoon zodoende haar schade jegens deze te kunnen verhalen op
grond van een onrechtmatige daadsvordering.

Artikel 7. Opschortingsrechten
1. Behoudens blijvende overmacht op de voet van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, is
Opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid bevoegd om, uit hoofde van artikel 6:52 van
het Burgerlijk wetboek of anderszins, haar verplichting tot betaling voor reeds ontvangen
Diensten, of haar overige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, op te schorten.
2. Opdrachtgever is voorts niet gerechtigd de werkzaamheden van de Arbeidskracht op te
schorten, tenzij er sprake is van overmacht krachtens artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze lid 2 dient zij de daaruit voortvloeiende schade
van Aram te vergoeden, bestaande uit (inter alia) te betalen loon - en premiekosten alsmede
gederfde inkomsten.
3. Voorover Opdrachtgever in verzuim verkeert met de betaling van facturen, rest Aram de vrije
keuze om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst op
te zeggen.

Artikel 8. Afronding van Opdracht
1. Indien een aan Aram bij Overeenkomst opgelegde opdracht een eindleverdatum heeft, leggen
Partijen deze datum vast in de Overeenkomst. Opdrachtgever erkent dat deze opgenomen
datum louter een indicatieve datum behelst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Dit is slechts anders indien Aram in de Overeenkomst de voltooiing van een opdracht voor een
zekere datum heeft gegarandeerd.
2. Opdrachtgever zegt toe al hetgeen te doen en alle informatie te verschaffen, wat van haar
redelijkerwijs gevraagd kan worden, om ervoor te zorgen dat Aram in staat is de opdracht
tijdig te voltooien voor het verstrijken van de indicatieve einddatum. Aram is verplicht de
Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen indien zij meent dat de indicatieve einddatum zal
worden overschreden.
3. Opdrachtgever is niet bevoegd de (eventuele) overschrijding van een termijn voor de voltooiing
van de opdracht aan te grijpen om haar eigen verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst,
waaronder met name begrepen haar betalingsverplichtingen, op te schorten op de voet van
artikel 6:52.
4. Aram zal Opdrachtgever berichten zodra zij meent dat een opdracht is voltooid en
Opdrachtgever verzoeken de afronding te aanvaarden. Indien deze aanvaarding binnen
redelijke termijn na genoemd bericht uitblijft, dient de afronding als aanvaard te worden
beschouwd.
5. Indien een opdracht veel meer werk vergt dan verwacht ten tijde van het sluiten van de
relevante Overeenkomst, zal Aram Opdrachtgever berichten over de omvang van het
meerwerk, over de gevolgen hiervan voor de datum van voltooiing en voor de prijsafspraken.
Aram zal bij deze mededeling een voorstel voegen voor de prijs waartegen het meerwerk
verricht kan worden. Indien de Opdrachtgever de ontvangst van dit voorstel bevestigt maar het
voorstel gedurende een redelijke termijn van twee weken na bevestiging noch aanvaardt noch
afwijst, dan wordt dit voorstel geacht te zijn aanvaard.
6. Aram is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien de omvang van het meerwerk zodanig
is dat Aram niet in redelijkheid mag worden verwacht de opdracht af te ronden. In zo’n geval
kan Aram niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade van de vroegtijdige opzegging die
wordt geleden door de Opdrachtgever.

Artikel 9. Het eindigen van de Overeenkomst
1. Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt een Overeenkomst voor bepaalde tijd van
rechtswege na het verstrijken van die tijd. Een Overeenkomst van bepaalde mag altijd
tussentijds worden opgesteld indien dit in de Overeenkomst is bepaald. Voor een tussentijdse
opzegging geldt een opzeggingstermijn van twee maand, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien een Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, dan eindigt deze alleen middels
een schriftelijke opzegging. Een Partij dient bij de opzegging de opzeggingstermijn in acht te
nemen. Indien geen opzeggingstermijn is overeengekomen, dan is een Partij bevoegd de
Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van twee maanden. Partijen
kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden kiezen voor een gewijzigde opzeggingstermijn.
3. In de volgende gevallen is een Partij bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk zonder
opzeggingstermijn op te zeggen:
A. Indien de andere Partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en de
tekortkoming van een dermate ernstige aard is dat een voortzetten van de
Overeenkomst niet redelijkerwijs verwacht kan worden;
B. Indien de andere Partij in faillissement verkeert of haar faillietverklaring is verzocht;
C. Indien de andere Partij in surseance van betaling verkeert of deze heeft aangevraagd;
D.Indien de andere Partij de Overeenkomst niet langer kan nakomen wegens overmacht;
E. Indien van een Partij, gelet op een wijziging in de omstandigheden van de andere
Partij, welke omstandigheden kunnen liggen in de juridische - of reputatiesfeer of
elders, niet langer redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij de samenwerking met de
andere Partij voort zal zetten.
4. In het geval genoemd onder 4(a) is de Partij die tekortschiet in haar verplichtingen verplicht de
schade te vergoeden die voor de andere Partij ontstaat uit hoofde van de tekortkoming.
Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat (i) een vertraging in de levering van de diensten; en (ii)
een vertraging in de vervanging van een Arbeidskracht van minder dan 10 werkdagen; geen
grond oplevert voor de opzegging van de Overeenkomst op basis van artikel 4(a).
5. In alle gevallen zijn de vorderingen van Aram onmiddellijk na de opzegging direct opeisbaar.
6. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, zijn Partijen niet bevoegd om de
Overeenkomst te doen eindigen middels een beroep op ontbinding ex artikel 6:265 van het
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10. Overmacht
1. Aram kan niet worden aangesproken tot nakoming van een verplichting uit een Overeenkomst
indien zij in de nakoming van die verplichting wegens overmacht wordt verhinderd door een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch op grond van de wet,
rechtshandeling of de verkeersopvattingen voor haar rekening komt. Een verhindering van de
nakoming in deze zin is niet alleen aanwezig wanneer de nakoming volstrekt onmogelijk is
maar ook wanneer de nakoming voor Aram praktisch te bezwaarlijk is geworden.
2. In de volgende niet limitatieve gevallen van oorzaken waarop Aram geen invloed heeft, kan een
tekortkoming wegens overmacht niet aan Aram worden toegerekend: oorlog; staking; ziekte;
pandemieën; aardbeving; overstroming; computerschade; rellen; brand; natuurrampen;
explosies; storm; overheidsmaatregelen; en verandering in wetgeving.
3. In geval van tijdelijke overmacht is Aram bevoegd haar verplichtingen op te schorten. In het
geval de overmachtstoestand voor Aram langer dan twee weken duurt, is Aram bevoegd de
Overeenkomst op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In alle gevallen
van een tekortkoming wegens overmacht is Aram geenszins gehouden tot vergoeding van enige
schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Schade
1. Aram is slechts gehouden tot een vergoeding van enige door Opdrachtgever (or een derde)
geleden schade, indien en nadat in rechte wordt vastgesteld dat die schade het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming van Aram in de nakoming van haar verplichtingen tegenover
Opdrachtgever.
2. Aansprakelijk van Aram voor door Opdrachtgever opgelegde boetes, of door derden aan
Opdrachtgever opgelegde boetes, wordt hierbij uitgesloten. Ook is uitgesloten
aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, reputatieschade en schade
door verlies of beschadiging van gegevens.
3. Iedere vordering van schadevergoeding ingesteld tegen Aram is beperkt tot het maandbedrag
dat Aram aan Opdrachtgever heeft gefactureerd en ontvangen, voor een maximumperiode van
drie maanden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Slechts vorderingen die worden
gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Aram komen voor vergoeding in
aanmerking.
4. Aram zal zich te allen tijde inspannen om voor Opdrachtgever tijdig een Arbeidskracht te
vinden of te vervangen. Indien Aram er toch niet in slaagt om dit tijdig te bewerkstelligen, kan
deze tekortkoming niet aan Aram worden toegerekend en kan Aram niet worden aangesproken
tot vergoeding van schade die door deze tekortkoming zou zijn ontstaan.
5. Aram is te allen tijde bevoegd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, vanwege
ontwikkelingen in haar rechtsverhouding tot de Arbeidskracht, vanwege de beëindiging van
haar rechtsverhouding met de Arbeidskracht, vanwege de arbeidsongeschiktheid van de
Arbeidskracht of om andere redenen, de Arbeidskracht zonder instemming van de
Opdrachtgever van de opdracht te halen en te vervangen met een nieuwe door de
Opdrachtgever geaccepteerde Arbeidskracht.
6. Aram is niet aansprakelijk voor schade indien later blijkt dat de aangeboden Arbeidskracht
niet voldoet aan de eisen van Opdrachtgever. Aram zal zich inspannen voor een zorgvuldige
selectie en is bereid een aangeboden Arbeidskracht te vervangen indien Opdrachtgever binnen
een redelijke termijn na de start van de Arbeidskracht daarom verzoekt.
7. Aram is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het handelen van de Arbeidskracht
tijdens de terbeschikkingstelling, daar de Arbeidskracht dit handelen verricht onder toezicht
en leiding van de Opdrachtgever zelf, tenzij anders overeengekomen.
8. Indien Opdrachtgever tekortschiet in haar verplichtingen uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden, is zij verplicht alle schade van Aram daaruit onverkort te vergoeden.
9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan een Arbeidskracht waarmee zij op haar
verzoek via Aram mee in contact is gekomen, fysiek dan wel elektronisch via een ontvangst van
louter het profiel van de Arbeidskracht, gedurende een termijn van 18 maanden in dienst te
nemen of anderszins voor zich werkzaamheden te laten verrichten zonder de instemming van
Aram. Dit verbod geldt ook indien de Arbeidskracht via een ander bedrijf aan Opdrachtgever
wordt voorgesteld. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit verbod, verbeurt zij een
onmiddellijk opeisbare boete van EUR 35.000,-. Naast deze boete blijft Aram gerechtigd een
schadevergoeding te vorderen uit hoofde van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
1. Opdrachtgever dient de facturen van Aram tijdig te betalen conform de overeengekomen
termijn in de Overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, dient betaling te
geschieden binnen (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. Indien betaling binnen
de in de Overeenkomst overeengekomen of krachtens de in dit lid geldende termijn uitblijft,
treedt met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn het verzuim van Opdrachtgever
in. Vanaf het intreden van het verzuim is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van
vertragingsschade ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering plaats in een door Aram te
bepalen vorm. Opdrachtgever is alleen in staat bevrijdend te betalen indien zij het
verschuldigde bedrag overmaakt naar de bankrekening die door Aram aan Opdrachtgever is
verstrekt.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt facturering plaats om de twee weken op
basis van de overeengekomen prijs en wijze van urenverantwoording, waarvoor de
Overeenkomst en urenadministratie van Aram tot bewijs zal dienen. Opdrachtgever zal alle
informatie verstrekken aan Aram zodat Aram tijdig de factuur kan uitbrengen.
4. Indien Opdrachtgever het nalaat binnen een redelijke termijn na de periodieke
werkzaamheden, maar in ieder geval binnen zeven dagen, de urenverantwoording van de
Arbeidskracht voor akkoord te tekenen, dan is Aram gerechtigd een factuur op te stellen op
grond van een door de Arbeidskracht gegeven opgave van uren.
5. Indien de door Opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoording verschilt met die van de
Arbeidskracht, is Opdrachtgever gehouden binnen redelijke termijn na de vaststelling van het
verschil haar voorstelling van de uren schriftelijk te onderbouwen. De bewijslast van de
onjuistheid van de urenverantwoording van de Arbeidskracht ligt bij Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever is voorts gehouden om haar bezwaren inzake de factuur binnen redelijke
termijn, niet zijnde langer dan vijf dagen, kenbaar te maken. Indien deze termijn verstrijkt
zonder mededeling van enige bezwaren, gaat Aram ervan uit dat de factuur is goedgekeurd.
Niet tegenstaande enige bezwaren, is Opdrachtgever gehouden het deel van het gefactureerde
bedrag waarover geen bezwaren zijn geuit tijdig te voldoen.
7. Indien Opdrachtgever voor de betaling van de facturen van Aram gebruik maakt van een
tussenpersoon, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de gedragingen van de tussenpersoon
(waaronder het niet betalen van de facturen) als voor haar eigen gedragingen. Indien
Opdrachtgever wenst dat Aram met deze tussenpersoon een rechtstreekse overeenkomst sluit,
geldt dat Opdrachtgever naast de tussenpersoon hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de betaling
van de facturen van Aram.
8. Opdrachtgever is niet bevoegd de gefactureerde bedragen te verrekenen met vorderingen die
zij heeft (dan wel meent te hebben) op Aram.
9. In aanvulling op Artikel 9 lid 3 is Aram bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke kracht op
te zeggen indien Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van haar facturen.

Artikel 13. Artikel: Een Inspanningsverplichting
1. ARAM is gehouden de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen te verrichten.
Alle verplichtingen die Aram op zich neemt in een Overeenkomst zijn uitdrukkelijk louter
inspanningsverplichtingen tenzij per verplichting specifiek anders wordt overeengekomen. De
nakoming van de verplichtingen in de Overeenkomst wordt door Aram geenszins
gegarandeerd.
2. Indien Opdrachtgever constateert dat Aram toerekenbaar zou zijn tekortgeschoten in de
nakoming van haar verplichtingen, dan is Opdrachtgever gehouden dit binnen 14 dagen na die
constatering tegenover Aram kenbaar te maken en Aram een redelijke termijn te geven om de
vermeende tekortkoming weg te nemen. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de tekortkoming
te herstellen met inschakeling van derden indien zij de kosten hiervan niet wenst te verhalen op
Aram.

Artikel 14. Geheimhouding
1. Een Partij dient vertrouwelijke informatie over de andere Partij, diens bedrijfsvoering,
medewerkers, klanten, werkzaamheden en relaties geheim te houden en niet te verstrekken
aan derde partijen, voorzover deze verstrekking niet noodzakelijk is voor de deugdelijke
vervulling van haar verplichtingen tegenover de andere Partij en voorzover voor deze
verstrekking geen toestemming is gegeven door de andere Partij. Dit geldt ook voor alle
werknemers van de Partijen en alle anderen met wie zij de vertrouwelijke informatie bevoegd
heeft gedeeld.
2. Als vertrouwelijk geldt iedere informatie aangemerkt als zodanig door een partij en informatie
waarvan de ontvanger wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat deze van vertrouwelijke
aard is.

Artikel 15. Intellectuele Eigendom
1. Aram behoudt het intellectueel eigendomsrecht op alle documenten, verslagen, rapporten,
data, merken, formats, logo’s en elk ander materiaal van ARAM die worden gebruikt tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst en waartoe de Opdrachtgever toegang krijgt. Voorzover nodig
voor de afname van de Diensten, wordt aan Opdrachtgever uitsluitend een tijdelijk en niet
overdraagbaar gebruiksrecht verschaft met betrekking tot de hiervoor genoemde werken.
Opdrachtgever is niet toegestaan om deze materialen zonder toestemming van Aram te
verveelvoudigen, te bewerken, openbaar te maken of aan anderen ter kennis te brengen.
2. Aram kan met Opdrachtgever overeenkomen dat het intellectueel eigendom op de resultaten
van de werkzaamheden die de Arbeidskracht bij de Opdrachtgever op haar instructie en ten
behoeve van haar bedrijf verricht, worden overgedragen aan Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever vrijwaart Aram tegen aanspraken van derden wegens schending van
gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten van die derden die zouden rusten op werken
waar Aram of haar Arbeidskracht, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst,
gebruik van maken.
4. Aram is voorts tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk in verband met enige schade die
zou voortvloeien uit een gestelde inbreuk door Aram of haar Arbeidskracht op intellectuele
eigendomsrechten van de Opdrachtgever.

Artikel 16. Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediair (WAADI)
1. Opdrachtgever verbindt zich tot naleving van alle voor haar geldende plichten uit hoofde van de
WAADI, waaronder de verplichtingen uit hoofde van Artikel 8b Waadi (Toegang tot
bedrijfsvoorzieningen of diensten bij Opdrachtgever); 8c Waadi (Vacaturevermelding); 10
Waadi (verbod tot beschikking stellen bij arbeidsconflict) en de informatieplicht uit hoofde van
artikel 12a Waadi met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van Opdrachtgever.
2. Uit hoofde van artikel 9a Waadi is Opdrachtgever louter en alleen na afloop van de
terbeschikkingstelling bevoegd een Arbeidskracht over te nemen tegen betaling van een
redelijke vergoeding. Opdrachtgever dient Aram binnen redelijke termijn op de hoogte te
stellen van een voornemen tot overname van de Arbeidskracht. Aram zal vervolgens
Opdrachtgever een voorstel doen tot het bedrag van de vergoeding.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verplichten Aram en Opdrachtgever zich tegenover
elkaar om gedurende de terbeschikkingstelling, geen personeel van elkaar over te nemen (of
anderszins voor zich werkzaam te laten zijn) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van de ander. Indien een Partij in strijd handelt met deze verplichting, dient zij, zonder dat
daarvoor een ingebrekestelling is vereist, aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare
boete te betalen ten bedrage van EUR 50.000,-, te verhogen met een additionele EUR 1.000,voor iedere dag dat de schending heeft plaatsgevonden en voortduurt. Voornoemde boete staat
los van (en komt bovenop) het recht van om schadevergoeding te vorderen uit hoofde van de
wet.

Artikel 17. Toepasselijk Recht en de Bevoegde Rechter
1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen tussen partijen dienen te worden beslecht oor de Rechtbank te
Rotterdam.

