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Algemene voorwaarden Protect Diensten B.V. 

 

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 

“Protect Diensten”: De besloten vennootschap Protect Diensten B.V., ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Doetinchem onder nummer 09097391, gevestigd te ’s-Heerenberg aan Goorsestraat 20. 

“Opdrachtgever”: degene die aan Protect Diensten de opdracht verstrekt c.q. degene met wie Protect 

Diensten een overeenkomst sluit. 
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Protect Diensten en opdrachtgever die ter zake van de 

dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. 
“Dienst”: de door Protect Diensten te verlenen dienst, te weten: het uitlenen van gedetacheerden c.q. 

uitzendkrachten aan opdrachtgevers voor het, ten behoeve van en onder verantwoordelijkheid van 
deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden, waaronder in het bijzonder asbestverwijderings- 

c.q. saneringswerkzaamheden.  

“Algemene voorwaarden”: de algemene voorwaarden van Protect Diensten. 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Protect Diensten tot het leveren van 

diensten, inhoudende het ter beschikking stellen middels een inleenovereenkomst van een 

uitzendkracht die in dienst is van Protect, zijn uitsluitend onderhavige voorwaarden, alsmede de van 
toepassing zijnde  cao (ABU) van toepassing. 

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat 
in de door Protect Diensten gehanteerde algemene voorwaarden, zijn slechts van toepassing indien 

deze voorwaarden door Protect Diensten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3 In geval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, 

blijven de overige artikelen onverminderd van kracht. 

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover zulks voorafgaand 
aan het aangaan van de overeenkomst expliciet en schriftelijk door Protect Diensten is aangegeven. 

 
Artikel 3 Offertes 

3.1 Iedere door Protect Diensten uitgebrachte aanbieding, zowel schriftelijk als mondeling, is geheel 

vrijblijvend. Schriftelijk gedane aanbiedingen zijn geldig voor de duur van 30 dagen te rekenen vanaf 
de dag der dagtekening. 

3.2 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden. Een nieuwe 
prijsopgave heeft te gelden als een nieuwe aanbieding. 

3.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle offertes gebaseerd op het uitgangspunt 

dat: -    Opdrachtgever voldoet aan de op hem (mede) rustende wettelijke verplichtingen en die  
            voortvloeien uit zowel de formele als informele werkgeversrol voortvloeiende uit de inlening 

van het personeel van Protect; 
- Opdrachtgever zorgdraagt en verantwoordelijk is voor het voeren van leiding over en  

houden van toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden door het door Protect 
uitgeleende personeel ten behoeve van het project en/of werk waarvoor deze door de 

opdrachtgever is ingeleend; 

- Protect geen invloed heeft op de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze 
worden verricht en dat opdrachtgever dan ook verantwoordelijk is voor het werk en de 

werkomstandigheden; 
- Opdrachtgever wordt geacht de uitzendkracht gelijk en op voldoende wijze te instrueren, 

begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers; 

- Tot de door het ingeleende personeel van Protect uit te voeren 
asbestverwijderingswerkzaamheden, behoren in geen geval voorbereidende 

werkzaamheden, waaronder het benodigde grondwerk, grondkeringen, damwanden, 
bestratingwerk voor het verrichten van sloopwerken en bemaling, tenzij uitdrukkelijk 

anders in de offerte neergelegd. Indien en voor zover het verrichten van grondwerk wel is 
inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten 

en/of verwerken van grond die verontreinigd blijkt te zijn, dan wel anderszins niet meteen 

voor uitvoering van de opdracht geschikt, voor rekening van de Opdrachtgever, die 
daarvoor te allen tijde verantwoordelijk is en blijft. 
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Artikel 4 Overeenkomst 

4.1 De tussen partijen te sluiten overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Protect 
Diensten de ongewijzigde aanvaarding van de offerte door opdrachtgever is ontvangen, zulks onder 

de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Protect Diensten. 

4.2 Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Protect Diensten aan 
opdrachtgever gedaan aanbod, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Protect Diensten 

expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever mededeelt akkoord te gaan met de afwijkende 
aanvaarding, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 4.1. 

4.3 Een door een opdrachtgever verleende volmacht tot het sluiten van overeenkomsten met Protect 
Diensten namens haar en/of om deze namens haar (rechtsgeldig) te ondertekenen, dan wel 

anderszins het verrichten van een prestatie, is onherroepelijk en eindigt niet door dood, onder 

curatelestelling en/of faillissement of anderszins wijziging van de omstandigheden.  
4.4 Alle door Protect Diensten aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen partijen ontstane 

overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering door het in te lenen personeel in voor Protect Diensten 
reguliere werktijden en werkomstandigheden. Indien afwijkende werktijden en omstandigheden 

worden verlangd door Opdrachtgever, dan worden de daardoor bijkomende (loon)kosten conform de 

toepasselijke CAO vermeerderd met de kosten van Protect Diensten, (als meerwerk) aan 
opdrachtgever doorbelast en als zodanig in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze 

bijkomende kosten aan Protect Diensten te voldoen. 
4.5 Protect Diensten is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De 

kosten van deze derden zullen aan opdrachtgever worden doorbelast conform de verstrekte 
prijsopgaven. 

 

Artikel 5 Prijs 
5.1 Alle door Protect Diensten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. 
5.2 Indien in de offerte een zogenaamde vaste prijs is opgenomen, geldt deze prijs als 

overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien geen 

vaste prijs is overeengekomen, zal het door opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald op basis 
van nacalculatie, gebaseerd op de bij Protect Diensten en in de overeenkomst opgenomen 

uurtarieven. 
5.3 Voor spoedopdrachten, die als zodanig door Protect Diensten aan opdrachtgever zijn bevestigd, 

kan Protect Diensten een toeslag rekenen. Hiervan stelt zij opdrachtgever op voorhand op de hoogte. 

5.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren 
verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten, waaronder de toepasselijke CAO, of 

belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, is Protect Diensten 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

5.5 Indien reeds een deel van de overeengekomen diensten is uitgevoerd en gefactureerd, is het 
vermelde in artikel 5.4 onverkort van toepassing op de door Protect Diensten nog te verrichten 

diensten. 

5.6 indien door opdrachtgever voorwaarden aangaande de door haar vestrekte opdracht wijzigen 
en/of indien de verstrekte opdracht c.q. inleenovereenkomst(en) eerder eindigt dan beoogd dan is 

Protect Diensten gerechtigd om met terugwerkende kracht eveneens over de reeds verleende 
diensten c.q. ter beschikking gestelde uitzendkrachten, haar geldende en reguliere tarief bij 

opdrachtgever in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden dit reguliere tarief te voldoen. 

Dit geldt uitdrukkelijk indien vooraf een afwijkende prijs en/of tarief is overeengekomen mede 
vanwege een bepaalde voorwaarde en/of duur van de inlening.  

5.7 Meer- of minderwerk, dat tijdens de looptijd van de overeenkomst wordt overeengekomen, zal 
worden verrekend met de overeengekomen prijs. 

5.8 Protect Diensten behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren conform de 
consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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Artikel 6 Uitvoering, levering en termijnen 

6.1 Door Protect Diensten in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen 

overeengekomen termijnen gelden altijd bij benadering, tenzij Protect Diensten uitdrukkelijk 
schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen. 
6.2 De termijn van uitvoering en levering van de afgenomen diensten begint te lopen de dag na de 

schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Protect Diensten alle voor uitvoering van de 

overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke heeft ontvangen van opdrachtgever, 
dan wel indien een aanbetaling is overeengekomen, deze betaling is ontvangen. 

6.3 Overschrijding van de termijn verplicht Protect Diensten niet tot betaling van enige 
schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over 

te gaan of zijn verplichtingen anderszins op te schorten. 
6.4 Opdrachtgever zal Protect Diensten bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders 

dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

Protect Diensten is in ieder geval pas ná ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar 
leveringsverplichting. 

6.5  Protecten Diensten kiest de uit te lenen uitzendkracht uit aan de hand van de door opdrachtgever 
aan haar verstrekte gegevens en/of, indiend daaromtrent uitdrukkelijk is verzocht, kundigheden en/of 

vaardigheden van de voor uitlening beschikbare uitzendkrachten en/of hulppersonen enerzijds en van 

de door opdrachtgever aan Protect Diensten verstrekte project- en locatiespecifieke inlichtingen 
anderszijds.  

6.6 Protect Diensten is geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht en/of (hulp)personen, die zij aan 
opdrachtgever in diens opdracht uitleent.  

6.7 indien en voor zover een door Protect Diensten uitgeleende uitzendkracht c.q. ter beschikking 
gestelde (hulp)persoon niet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten voldoet, dan dient de 

opdrachtgever haar klachten ter zake binnen 24 uur na aanvang van de werkzaamheden door de 

betreffende uitzendkracht schriftelijk aan Protect Diensten mede te delen. Indien in voorkomend geval 
niet binnen de gestelde termijn van 24 uur afdoende gespecificeerd wordt geklaagd, dan wordt de 

uitgeleende uitzendkracht geacht in alle opzichten te voldoen. 
6.8 Behoudens opzet of grove schuld bij de selectie van de uitzendkracht door Protect Diensten is 

Protect Diensten in generlei opzicht aansprakelijk voor (wan)presteren van of door de uitzendkracht 

en vrijwaart opdrachtgever Protect Diensten ter zake. Indien en zodra opdrachtgever redelijkerwijs 
daarvan op de hoogte is of dient te zijn, dan dient zij Protect Diensten schriftelijk en gemotiveerd 

mede te delen dat naar haar mening sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 
uitzendkracht, dan wordt Protect Dienst geacht zorgvuldig te hebben geselecteerd en gehandeld. 

 

Artikel 7 Betaling 
7.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld is, geschiedt betaling van de wekelijks 

door Protect Diensten te verzenden facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum. 
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, is Protect Diensten steeds gerechtigd om 

van opdrachtgever een aanbetaling van 30% van de overeengekomen totaalprijs te verlangen. 
7.2 Betaling van de facturen door opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie 

en/of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij Protect Diensten de opdrachtgever daarvoor 

expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
7.3 Bij gebreke van betaling door opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de in lid 1 

omschreven termijn, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze 
betaling. Indien opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Protect Diensten over het openstaande 

factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente 

over het openstaande bedrag, voor zover de wettelijke handelsrente de hiervoor genoemde 
contractuele rente mocht overstijgen. 

7.4 Protect Diensten is niet gehouden tot enige prestatie jegens opdrachtgever, zolang opdrachtgever 
in verzuim is.  

7.5 Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering van het factuurbedrag vallende kosten, 
gerechtelijke en buitengerechtelijke, de laatste ten belope van een percentage als vast te stellen 

volgens het als dan geldende vigerende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch 

met een minimum van € 75,-. 
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7.6 Alle vorderingen van Protect Diensten op opdrachtgever worden direct opeisbaar ingeval de 

opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling 

aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem/haar van toepassing wordt verklaard, of hij/zij door 
beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar 

vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling en/of omstandigheid  aan de 
zijde van opdrachtgever waardoor Protect Diensten gegronde vrees heeft dat opdrachtgever in de 

nakoming van zijn verplichtingen te kort zal schieten. Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in 

ieder geval spraken indien Protect Diensten opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot 
nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft, dan wel onvoldoende 

blijkt. 
 

Artikel 8 Reclame 
8.1 Reclames betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede ten aanzien van facturen, dienen 

binnen 10 dagen na uitvoering en/of levering doch uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum van de 

betwiste factuur schriftelijk en met redenen omkleed aan Protect Diensten te worden medegedeeld. 
8.2 Het recht van reclame vervalt indien opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn 

heeft gereclameerd en/of opdrachtgever Protect Diensten niet in de gelegenheid heeft gesteld de 
klachten zo nodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken. 

8.3 Indien Protect Diensten de wekelijkse urenopgave bij afwezigheid van opdrachtgever voor akkoord 

ondertekent, geldt dit als akkoord van de opdrachtgever, tenzij hij binnen 48 uur na elektronische 
opgave van Protect Diensten hierover schriftelijk heeft gereclameerd. 

8.4 Ingeval opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van 
reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Protect 

diensten na te komen. Inroeping van het recht van reclame door opdrachtgever geeft hem nimmer de 
bevoegdheid zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst op te 

schorten. 

8.5 Indien een reclame door Protect Diensten geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden, is 
Protect Diensten onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, 

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken 
geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan 

wel een billijke schadevergoeding te bepalen. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 Elke aansprakelijkheid van Protect Diensten voor schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, 
andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is 

uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Protect Diensten en onverminderd het overige in 

deze voorwaarden bepaalde. 
9.2 Protect Diensten is slechts aansprakelijk voor schade die aan de zijde van opdrachtgever of 

derden is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de 
overeenkomst door Protect Diensten, dan wel indien en voor zover en voor zoveel de door Protect 

Diensten ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde c.q. uitgeleende derden en/of 
ondergeschikten ter zake aansprakelijk zijn, waarbij de hoogte van het door Protect Diensten te 

betalen schadebedrag voorts is beperkt tot het bedrag waarvoor Protect Diensten zich heeft 

verzekerd. Opdrachtgever is gehouden en staat er jegens Protect Diensten voor in dat zij al haar 
(bedrijfs en/of WA) verzekeringen ter zake voor aanvang van de werkzaamheden in voldoende mate 

heeft uitgebreid en in stand houdt. Protect Diensten zal onverminderd het voorgaande nimmer 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een bedrag dat hoger is dan de door opdrachtgever te 

betalen aanneemsom. 

9.3 Voor zover opdrachtgever schade heeft geleden, die is ontstaan wegens onrechtmatige daad, 
opzet en/of grove schuld zijdens Protect Diensten, dan wel van door Protect Diensten ingeschakelde 

derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Protect Diensten te betalen schadebedrag 
indien een verplichting ter zake aan Opdrachtgever zou komen vast te staan, in ieder geval beperkt 

tot een bedrag van € 10.000,- per schade toebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende 
feiten wordt gezien als één feit. Onverminderd het voorgaande worden alle werkzaamheden 

uitgevoerd door Protect Diensten bij eenzelfde opdrachtgever aangemerkt als één feit. 

9.4 Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Protect Diensten niet aansprakelijk 
voor enige andere schade welke aan de zijde van opdrachtgever mocht ontstaan. 
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9.5 Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, zal de 

schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als 

één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de 
overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan het schade toebrengend feit zich heeft 

voorgedaan. 
9.6 Protect Diensten is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van stoffen en/of 

verontreinigingen, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid dan wel vallen 

onder het begrip (klein) gevaarlijk afval, dan wel de Asbestsanering in opdracht van de Opdrachtgever 
in het algemeen. 

9.7 Protect Diensten is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen 
of zaken van opdrachtgever, veroorzaakt door radioactieve stoffen, verborgen bommen, landmijnen, 

explosieven of ander wapentuig, achtergelaten voor de aanvang van de (sloop)werkzaamheden. 
9.8 Indien materialen, bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, 

dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk 

voor de daardoor veroorzaakte schade. 
9.9 Opdrachtgever vrijwaart Protect Diensten ter zake van alle aanspraken van derden (waaronder 

werknemers en ondergeschikten van Protect Diensten) welke voortvloeien uit of samenhangen met de 
opdracht, waaronder begrepen aanspraken wegens het vervoeren of storten van alle giftige, 

zelfontbrandende, bijtende, oliehoudende, radioactieve, chemische en keramische materialen alsmede 

alle andere afvalstoffen (waaronder asbest), gronden en explosieven alsmede aanspraken ter zake 
van de wettelijke bepalingen omtrent ketenaansprakelijkheid. 

9.10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd 
is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is opdrachtgever aansprakelijk voor de 

daaruit voor het werk voortvloeiende gevolgen, ook ten aanzien van het ingeleende personeel van 
Protect Diensten. 

9.11  

 
Artikel 10 Overmacht, opschorting en ontbinding 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Protect Diensten onafhankelijke 
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te 

voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover 

daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 
werkliedenuitsluiting, brand, maatregelen van overheidswege en andere ernstige storingen in het 

bedrijf van Protect Diensten of door haar ingeschakelde derden. 
10.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare 

tekortkoming (overmacht) is Protect Diensten gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst 

voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, 
zonder de verplichting van Protect Diensten tot enige schadevergoeding. 

10.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor 
hem uit de met Protect Diensten gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende 

overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in 
staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Protect Diensten te voldoen, alsmede 

in geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van 

betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever, 
alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk 

korte termijn is opgeheven, is Protect Diensten gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de 
uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze 

(gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Protect Diensten tot enige 

schadevergoeding en onverminderd de aan Protect Diensten verder toekomende rechten. 
 

Artikel 11 Geheimhouding 
11.1 Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de bedrijfsvertrouwelijke 

informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter 
kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Één en ander geldt niet indien de 

openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan 

door schending van deze geheimhoudingsverplichting. 
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11.2 Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het 

kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie 

bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
betreffende partij. 

11.3 Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere partij 
per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van    

€ 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht 

van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen. 
11.4 Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit 

artikel onverminderd van kracht. 
 

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst 
12. Opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk - zonder dat enige 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist - door middel van een schriftelijke mededeling 

te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding: 
a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) 

niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd door opdrachtgever; 
b. indien opdrachtgever een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) 

surseance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele 

wordt gesteld; 
c. indien opdrachtgever failliet wordt verklaard; 

d. indien opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, 
liquideert of stillegt. 

 
Artikel 13 Annulering 

13.1 Indien opdrachtgever een opdracht annuleert, voordat met de uitvoering van de opdracht is 

begonnen, is hij verplicht om de door Protect Diensten reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij 
bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, 

onverminderd het recht van Protect Diensten om volledige nakoming van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 14. Verzekering 
14.1 Opdrachtgever is gehouden, tot de datum waarop Protect Diensten de werkzaamheden heeft 

opgeleverd, het object en overige onroerende goederen alsmede de door opdrachtgever te leveren 
materialen en het materieel ten genoegen van Protect Diensten adequaat te verzekeren, dan wel 

verzekerd te houden en op eerste verzoek de rechten uit de verzekeringsovereenkomst aan Protect 

Diensten te verpanden, zulks ter zekerheid van het bedrag dat Protect Diensten uit hoofde van de 
overeenkomst te vorderen heeft of zal krijgen. 

 
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud geleverde zaken & verbod overname en doorlenen 

uitzendkrachten  
15.1 Protect Diensten blijft, voor zover van toepassing, eigenaar van alle door haar in het kader van 

deze dienstverlening ter beschikking gestelde en/of geleverde zaken, alsmede de daarmee tot stand 

gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan: 
(i) vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Protect Diensten aan opdrachtgever krachtens 

overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of (ii) krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten 
behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede (iii) ter zake van de 

vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.  

15.2  Het is opdrachtgever verboden om door Protect Diensten aan haar ter beschikking te stellen 
en/of gestelde uitzendkrachten of anderszins ondergeschikten en/of hulppersonen gedurende en 

voorts binnen zes maanden na einde na de tussen Protect Diensten en opdrachtgever geldende 
overeenkomst van opdracht, zelf direct of indirect in dienst te nemen. Voorts is het opdrachtgever 

gelijkelijk verboden om door Protect Diensten aan haar uitgeleende uitzendkrachten c.q. 
(hulp)personen anders dan is overeengekomen aan derden door te lenen, ook indien dit niet om baat 

zou zijn.  
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15.3 Overtreding van het verbod als genoemd in artikel 15.2. maakt dat de overtredende partij aan de 

andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare 

boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd 
het recht van Protect Diensten om de volledig door haar geleden schade op Opdrachtgever te 

verhalen. Opdrachtgever is bij overtreding van dit verbod in ieder geval, direct en zonder nadere 
aankondiging, aan Protect verschuldigd het totaal van de factuurbedragen uit hoofde van de geldende 

overeenkomst van opdracht en inleenovereenkomst(en), daaronder begrepen de factuurbedragen 

aangaande de overeengekomen en resterende looptijd daarvan. Protect zal in dat geval 
Opdrachtgever de door haar verschuldigd geworden bedragen factureren. 

 
 

Artikel 16. Bouwstoffen, de uit te voeren sanerings en/of sloopwerkzaamheden 
16.1 Alle te verwerken en/of te slopen c.q. saneren (bouw)stoffen en (bouw)materialen, moeten van 

goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde (wettelijke) 

eisen c.q. voor rekening van Opdrachtgever en op diens verantwoordelijkheid in afdoende mate zijn 
voorbereid en/of bewerkt opdat het door Protect Diensten aan haar uitgeleende en ter beschikking 

gestelde personeel ongestoord de opgedragen werkzaamheden kan uitvoeren en verrichten. 
16.2 Alle werkzaamheden verricht door het via Protect Diensten ingeleende en ter beschikking 

gestelde personeel c.q. uitzendkrachten of anderszins in opdracht van Opdrachtgever ingeschakelde 

derden, geschieden in opdracht van en geheel voor rekening c.q. onder verantwoordelijkheid van 
Opdrachtgever. Opdrachtgever is uitdrukkelijk gehouden tijdig en op voldoende wijze te voldoen aan 

de geldende (wettelijke) verplichtingen ter zake de te verrichten werkzaamheden. Dit geldt in het 
bijzonder eveneens ten opzichte van de geldende voorschriften ten aanzien van werknemers en/of 

hulppersonen voor de inzet van die werkzaamheden, daaronder begrepen de via Protect Diensten 
ingeleende personen. Opdrachtgever zal Protect Diensten te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken 

van door haar ingeleend personeel en/of (hulp)personen, in het bijzonder zoals bedoeld in artikel 

7:658 BW. Het is opdrachtgever verboden aan haar uitgeleende uitzendkrachten c.q. (hulp)personen 
zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Protect Diensten buiten Nederland te werk te 

stellen. In elk geval is opdrachtgever verplicht de ingeleende uitzendkrachten onmiddellijk naar 
Nederland te doen terugkeren en de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening te nemen, ook 

indien Protect Diensten haar ter zake verleende toestemming aan opdrachtgever intrekt.  

16.3 Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit 
artikel onverminderd van kracht. 

 
Artikel 17 Toepasselijk recht 

17.1 Op alle tussen Protect Diensten en opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder 

begrepen precontractuele rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
17.2 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit door Protect Diensten verstrekte offertes, dan 

wel voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten of voortvloeien uit enig andere 
bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de 

rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 


