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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

Artikel 1 : Toepasselijkheid 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige voorstellen, opdrachten en 
overeenkomsten ter zake van door Fresh People (KvK: nr 34196249] voor opdrachtgever te 
verrichten diensten. 
 

1.2. Offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van twee maanden.  
 

1.3. Verstrekking van een opdracht aan Fresh People houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. De 
toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hiermee 
uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.  

 
1.4. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Fresh People en 

opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk, middels ondertekening van een 
overeenkomst, door Fresh People zijn aanvaard.  

 

Artikel 2 : Opdrachtbevestiging  

2.1 De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, 
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, de fee en eventuele overige gegevens en 
verplichtingen worden in de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever bevestigd. 

2.2 Een opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij de wederpartij daartegen 
onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. 

2.3 Aanvullende afspraken of wijzigingen buiten de opdrachtbevestiging binden alleen indien deze 
schriftelijk zijn bevestigd.  

 

Artikel 3 : Verplichtingen en rechten; inspanningsverbintenis 

3.1. Fresh People is gehouden zich als goed opdrachtnemer in te spannen om voor opdrachtgever 
geschikte kandidaten te werven en selecteren ten behoeve van indiensttreding of het in opdracht 
verrichten van werkzaamheden bij de opdrachtgever. Fresh People verbindt zich daarmee tot het 
met zorg en goed vakmanschap uitvoeren, als inspanningsverplichting,  van de aan haar gegeven 
opdracht.  

3.2. Wij hebben de mogelijkheid bepaalde werkzaamheden als onderdeel van de opdracht door derden 
te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.  
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Artikel 4 : Uitvoeringstermijn  

4.1. De door Fresh People genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de 
gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.  

4.2. Een uitvoeringstermijn start niet eerder dan na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging 
door opdrachtgever.  

 

Artikel 5 : Expliciet meerwerk 

5.1. Indien door additionele wensen van de opdrachtgever de prestaties worden verzwaard c.q. 
uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk.  

5.2. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.  

5.3 Ten aanzien van meerwerk brengt Fresh People een schriftelijke offerte uit. Fresh People vangt pas 
aan met het meerwerk nadat de opdrachtgever onze offerte heeft geaccordeerd.  

5.4. Voornoemde bepalingen zijn eveneens van toepassing in geval de opdrachtgever de door Fresh 
People voorgestelde en geoffreerde aanvullingen accordeert.  

 

Artikel 6 : Prijs en betaling 

6.1. De prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) en dient inclusief BTW te worden betaald  

6.2. Betaling geschiedt zoals aangegeven in de factuur. Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op 
verrekening dan wel recht om betaling om welke reden dan ook op te schorten. 

6.3. De betalingstermijn is twee weken na factuur datum.  

6.4. Bij overschrijding door de opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het 
factuurbedrag terstond opeisbaar en is Fresh People gerechtigd de uitvoering van lopende 
werkzaamheden op te schorten, dan wel alle bestaande overeenkomsten te annuleren.  

6.5. Bij niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever naast het nog openstaande bedrag een 
vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per (gedeelten van) 30 dagen over het aan Fresh People 
toekomende bedrag.  

6.6. Voorts is de opdrachtgever bij niet (tijdige) betaling aan Fresh People verschuldigd alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering worden 
gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en 
rente, vermeerderd met omzetbelasting (BTW) , met een minimum van € 250,-exclusief BTW.  
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Artikel 7: Behoud van rechten  

7.1. Fresh People behoudt  – zowel tijdens als na de afwikkeling van de aan Fresh People verstrekte 
opdracht – alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendommen, op door Fresh 
People  verstrekte adviezen, rapporten, werkwijze, informatie en ander materiaal. Door Fresh 
People opgestelde informatie zal uitsluitend voor intern gebruik worden gekopieerd. 
Openbaarmaking geschiedt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresh People.  

 

 

Artikel 8: Medewerking door opdrachtgever 

8.1. De Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal Fresh 
People steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen.  

8.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig 
tot onze beschikking staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen 
voldoet, is Fresh People bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit 
voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor 
rekening van de opdrachtgever 

8.3. Indien Fresh People de hoogte van het honorarium voor een deel afhankelijk heeft gesteld van 
een objectief bepaalbaar resultaat, en dit resultaat wordt niet behaald of kan niet worden behaald 
omdat opdrachtgever weigert de benodigde medewerking te verlenen, is opdrachtgever verplicht 
aan Fresh People te voldoen een honorarium ter hoogte van het bedrag dat opdrachtgever aan 
Fresh People verschuldigd zou zijn als het resultaat wel was behaald.  

 

Artikel 9: Geheimhouding en zorgplicht 

9.1. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke 
informatie van de andere partij geheim te houden. Meer in het bijzonder zal Fresh People bij het 
verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen 
van de opdrachtgever in acht nemen.  

9.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Fresh People voorgestelde kandidaten 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden bekend te maken. Indien de 
opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de 
gegevens te vernietigen.  

 

Artikel 10: Opzegging 
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10.1. Zowel opdrachtgever als Fresh People kan te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen 
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

10.2. Indien de hoogte van de fee van Fresh People voor een deel afhankelijk is gesteld van een 
objectief bepaalbaar resultaat, en dit resultaat niet kan worden behaald omdat opdrachtgever de 
opdracht voortijdig annuleert dan wel zijn medewerking aan de uitvoering ervan weigert, is de 
opdrachtgever verplicht aan Fresh People te voldoen een honorarium ter hoogte van het bedrag 
dat opdrachtgever aan Fresh People verschuldigd zou zijn als het resultaat wel was behaald.  

 

Artikel 11: Klachten en reclames  

11.1. Klachten met betrekking tot prestaties die Fresh People heeft verricht dienen, op verval van 
vorderingsrecht, binnen veertien dagen na levering van de betreffende prestatie Fresh People 
schriftelijk hebben bereikt. Slechts klachten onder nauwkeurige opgave van aard en grond der 
klachten, worden door Fresh People in behandeling genomen.  

11.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht 
dagen na factuurdatum. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond wordt bevonden, schort 
dit de betalingsverplichting op.  

11.3. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de geleverde prestatie, 
respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.  

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

12.1. In geval van een onverhoopte toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst 
door Fresh People, is Fresh People slechts aansprakelijk voor vergoeding van de door 
opdrachtgever geleden directe schade, en zulks in alle gevallen tot een maximumbedrag als 
onder lid 12.2. bepaald.  

12.2.  Door Fresh People te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het totale 
bedrag van de afgesproken prijs (exclusief omzetbelasting) voor de uitvoering van de 
overeenkomst ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan.  

12.3.  Opdrachtgever vrijwaart Fresh People voor aanspraken wegens schade door handelingen of 
nalaten daarvan door Fresh People dan wel door onze ondergeschikten of door hen die anders 
dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van Fresh People verrichten.  

12.4. De opdrachtgever aanvaardt dat Fresh People op geen enkele wijze aansprakelijk is (zijn) voor  

tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die wij aan de opdrachtgever 
hebben voorgesteld en/of bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.  
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Artikel 13: Searchopdracht 

13.1. Een searchopdracht (of alle huidige en toekomstige andersoortige opdrachten) wordt als 
succesvol afgerond beschouwd indien en zodra de opdrachtgever en kandidaat een 
arbeidsovereenkomst (of overeenkomst tot opdracht) hebben getekend.  

13.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.  

13.3. Indien een door Fresh People geïntroduceerde kandidaat, die aanvankelijk niet door 
opdrachtgever in dienst werd genomen alsnog binnen een jaar na datum introductie ten 
behoeve van opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten, zal opdrachtgever Fresh People 
daarvan per omgaande op de hoogte stellen. Opdrachtgever is in dat geval alsnog het destijds 
overeengekomen honorarium verschuldigd.  

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen 

14.1. De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van Fresh People worden 
volledig beheerst door Nederlands recht.  

14.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in 
onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich 
tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen Fresh People en de 
opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een 
andere rechter wordt aangewezen.  

 

Artikel 15: Slotbepaling 

15.1.  Indien één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden 
nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in de Overeenkomst en/of 
Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepalingen in acht dient te worden genomen.  

15.2.  Van de Overeenkomst, alsmede van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk met 
wederzijds goedvinden worden afgeweken.  

 


