
 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtgever en het interim-bureau dat zich 
heeft ingeschreven bij Detacheringbureaus.nl 

  
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder 
nr. 30166886 
 
Detacheringbureaus.nl is een geregistreerde handelsnaam onder welke naam 
bemiddelingsdiensten worden verleend 

 
VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Detacheringbureaus.nl 

I. Definities 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website van detacheringbureaus.nl een 
zoekopdracht plaatst voor een interim-professional.  
 
Interim-bureau: elke natuurlijke of rechtspersoon die voorziet in interim dienstverlening en/of 
advies en/of werving & selectie en in het kader van een (zoek)opdracht direct of indirect door 
Detacheringbureaus.nl in contact wordt gebracht met Opdrachtgever. 

Interim-professional: elke natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet door middel van een 
(management-)BV via een interim-bureau is voorgedragen en bij de opdrachtgever 
werkzaamheden verricht of gaat verrichten.  

II. Werkwijze Detacheringbureaus.nl 

Detacheringbureaus.nl biedt een omgeving waar opdrachtgevers vrijblijvend kenbaar kunnen 
maken welke interim-oplossing zij nodig hebben en interim-bureaus hun diensten kunnen 
aanbieden. Inschrijving bij Detacheringbureaus.nl is voor opdrachtgever en interim-bureau 
kosteloos. Door inschrijving verklaren de opdrachtgever en het interim-bureau zich akkoord met de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Afwijkende of specifieke voorwaarden gelden 
slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Detacheringbureaus.nl zijn bevestigd  

Detacheringbureaus.nl stelt op basis van de door opdrachtgever geleverde informatie, de inhoud 
van de opdracht en het profiel vast. Detacheringbureaus.nl zal op basis hiervan een of meerdere 
interim-bureaus selecteren. De voordracht van de interim-professional door het interim-bureau 
vindt plaats (a) door het rechtstreeks voorleggen aan de Opdrachtgever van het curriculum vitae 
dan wel door het mondeling voordragen van een interim -professional; en (b) door een 
daaropvolgend kennismakingsgesprek met de opdrachtgever. Het interim-bureau verplicht zich bij 
het voorleggen aan een opdrachtgever direct een uur of dagtarief voor de voorgestelde interim-
professional aan opdrachtgever te communiceren. 
 

Detacheringbureaus.nl is te allen tijde vrij om bij een aanvraag een interim-bureau naar haar 
keuze te benaderen. Detacheringbureaus.nl staat er niet voor in dat via haar bemiddeling 
daadwerkelijk een opdrachtovereenkomst met een opdrachtgever tot stand komt 

 

Detacheringbureaus.nl is bevoegd eenzijdig zonder opgaaf van reden een aanvraag niet in 
behandeling te nemen. 

De opdrachtgever en het interim-bureau maken zelf afspraken over de inhoud van de opdracht, 
vergoeding betaling e.d. Detacheringbureaus.nl heeft geen enkele verdere bemoeienis met de 
totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtgever en interim-bureau. Opdrachtgevers 
zijn niet verplicht een opdrachtovereenkomst aan te gaan met een kandidaat die is voorgedragen 
door een interim-bureau.  



Alle kosten voor de verwerving van de opdracht, waaronder de kosten van de selectiegesprekken 
van de kandidaat met de opdrachtgever, komen voor rekening van het interim-bureau en/of de 
interim-professional. 

 

Detacheringbureaus.nl  onderwerpt opdrachtgevers niet aan een screening. 
Detacheringbureaus.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nakoming van de 
verplichtingen van opdrachtgevers jegens interim-bureaus en/of interim-professionals noch staat 
zij in voor de juistheid van de informatie die verstrekt is bij het aangaan van de opdracht, de wijze 
waarop een opdrachtgever met de door Detacheringbureaus.nl verstrekte persoonsgegevens 
omgaat e.d. 

Detacheringbureaus.nl verstrekt inlichtingen aan de opdrachtgever die het interim-bureau over 
zichzelf verstrekt hebben of die via referenties over hen zijn verkregen. Detacheringbureaus.nl 
staat niet in voor de juistheid van de aldus verkregen inlichtingen en aanvaardt daaromtrent geen 
aansprakelijkheid.  

III. Totstandkoming overeenkomst tussen Opdrachtgever en Interim-bureau 

Indien de Opdrachtgever en een door Detacheringbureaus.nl geselecteerd Interim-bureau tot 
overeenstemming komen, sluiten zij rechtstreeks en zonder juridische tussenkomst van 
Detacheringbureaus.nl een overeenkomst van opdracht of overeenkomst tot het verrichten van 
diensten.  
 
Het interim-bureau factureert rechtstreeks aan de Opdrachtgever zonder tussenkomst van 
Detacheringbureaus.nl.  
 

Het interimbureau is verplicht binnen zeven dagen na het sluiten van een overeenkomst 
Detacheringbureaus.nl in kennis te stellen dat een overeenkomst van opdracht met een 
opdrachtgever via Detacheringbureaus.nl tot stand is gekomen. Indien een interimbureau deze 
verplichting niet nakomt is zij, zonder nadere ingebrekestelling, naast de overeengekomen 
bemiddelingsvergoeding, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 7.500,- 

 
Het debiteurenrisico terzake de Opdrachtgever komt voor rekening van het Interim-bureau.  

IV. Overeenkomst Detacheringbureaus.nl en Interim-bureau 

Tussen Detacheringbureaus.nl en het interim-bureau komt een bemiddelingsovereenkomst tot 
stand, waarvoor het Interim-bureau een bemiddelingsvergoeding verschuldigd is aan 
Detacheringbureaus.nl.  

V. Vergoeding en kosten 

De bemiddelingsvergoeding bedraagt een vooraf overeengekomen percentage van de door de 
interim-professional gerealiseerde (uren)omzet bij de opdrachtgever. De bemiddelingsvergoeding 
wordt niet berekend over reiskosten, andere kostenvergoedingen en het door het interim-bureau te 
factureren BTW-bedrag.  
 
De verplichting van het interim-bureau tot betaling van een bemiddelingsvergoeding start op het 
moment dat de interim-professional feitelijk werkzaamheden verricht. Het voorgaande brengt met 
zich mee dat het interim-bureau terzake alle interim-werkzaamheden die de interim-professional 
en/of het Interim-bureau voor Opdrachtgever (waaronder begrepen alle tot het concern behorende 
entiteiten en/of met haar verbonden ondernemingen) verricht, gehouden is de 
bemiddelingsvergoeding te betalen, ook indien de interim-werkzaamheden tijdelijk worden 
stopgezet en/of een opdracht is geëindigd en op later moment een nieuwe opdracht aanvangt.  

Indien een interim-professional direct of na een interim-periode in dienst treedt van een 
opdrachtgever is het interim-bureau op de dag van de indiensttreding een (additionele) 
bemiddelingsvergoeding verschuldigd, die gelijk is aan de bemiddelingsvergoeding over zes 
maanden van het voorgestelde tarief keer het aantal uren dat de kandidaat gaat werken in een 
maand. Indien bij de kandidaat geen uurtarief is voorgesteld, wordt het uurtarief op  € 100,- per uur 
gesteld. 



 

VI. Facturatie en betalingstermijn 

Het interim-bureau stuurt Detacheringbureaus.nl uiterlijk 21 dagen na afloop van een maand 
waarin gewerkt is door een interim-professional,een kopie van de factuur inclusief de urenstaten 
die het interim-bureau aan de Opdrachtgever heeft verzonden. Detacheringbureaus.nl factureert 
het interim-bureau maandelijks. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de 
factuurdatum. Indien de vergoeding niet tijdig wordt voldaan zal na afloop van de betalingstermijn 
aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente alsmede een contractuele 
verhoging van 1% van het in rekening gebrachte bedrag per maand,.Indien na de tweede 
aanmaling niet binnen 7 dagen is betaald, worden incassomaatregelen genomen. Alle met de 
incasso verband houdende kosten zijn voor rekening van het interim-bureau.  

VII. Aansprakelijkheid 

Detacheringbureaus.nl voert de door haar verrichte diensten naar beste weten en kunnen en met 
inachtneming van de redelijke belangen van Opdrachtgever en Interim-bureau uit. 
Detacheringbureaus.nl is jegens Interim-bureau en Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor 
tekortkomingen indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 
Detacheringbureaus.nl. Indien en voor zover in verband met enige bemiddeling op Detacheringbureaus.nl 
enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde 
beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de bemiddelingsvergoeding die Detacheringbureaus.nl aan het 
Interim-bureau in rekening heeft gebracht, evenwel met een maximum van de vergoeding over twee 
maanden. Iedere aansprakelijkheid vervalt indien daarvan niet binnen drie maanden schriftelijk is 
kennisgegeven aan Detacheringbureaus.nl. 
Het Interim-bureau vrijwaart Detacheringbureaus.nl voor aanspraken van Opdrachtgever of derden terzake 
het niet (tijdig) nakomen van contractuele en/of wettelijke verplichtingen. De Opdrachtgever vrijwaart 
Detacheringbureaus.nl voor aanspraken van het Interim-bureau of derden terzake het niet (tijdig) nakomen 
van contractuele en/of wettelijke verplichtingen. 

 
VIII. Elektronische communicatiemiddelen. 

In het geval er communicatie plaatsvindt tussen Detacheringbureaus.nl en de opdrachtgever c.q. de 
gebruiker van de website of tussen Detacheringbureaus.nl en het interim-bureau, met behulp van 
elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen zowel 
Detacheringbureaus.nl, de opdrachtgever en het interim-bureau zorgdragen voor een standaard 
virusprotectie. Detacheringbureaus.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de 
verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet 
of beschadigd ontvangen berichten.  

 

IX. Intellectuele eigendomsrechten. 

Alle informatie op de site www.Detacheringbureaus.nl valt onder het auteursrecht. Het is niet toegestaan 
de informatie van deze site op enige wijze gedeeltelijk of geheel over te nemen, of in welke vorm dan ook 
te publiceren, zonder schriftelijke toestemming van Detacheringbureaus.nl.  

 
 


