Detacheringsovereenkomst
DE ONDERGETEKENDEN:
Inlener X, gevestigd te Adres 123 Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12312312, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Vertegenwoordiger X , directeur, hierna te noemen "Inlener";
en
Uitlener Y, gevestigd te Adres 321 Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32132132, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Vertegenwoordiger Y , directeur, hierna te noemen "Uitlener";
IN AANMERKING NEMENDE:
dat Inlener behoefte heeft aan extra arbeidskrachten in verband met omschrijving werkzaamheden;
dat Uitlener bereid is tegen betaling van een vergoeding een werknemer die de ervaring en deskundigheid bezit om bedoelde
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werkzaamheden naar behoren uit te voeren onder de hierna vermelde voorwaarden aan Inlener ter beschikking te stellen om
onder leiding en toezicht van Uitlener de hem opgedragen werkzaamheden te verrichten;
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. Voor het uitvoeren van de in artikel 2 omschreven werkzaamheden stelt Uitlener aan Inlener ter beschikking mevrouw Persoon A,
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hierna te noemen: “de Gedetacheerde”.
Artikel 2. Opdracht, duur en tarief

2.1. Uitlener stelt gedurende de periode van 01-01-2019 tot en met 31-01-2019 aan Inlener de diensten van de Gedetacheerde ter
beschikking om ten behoeve van de Inlener werkzaamheden te verrichten in verband met omschrijving werkzaamheden alsmede alle
daarmee samenhangende nader overeen te komen werkzaamheden. 2.2. Uitlener en de Gedetacheerde zullen zich inspannen om
de werkzaamheden zorgvuldig en met succes te verrichten.

2.3. Uitlener ontvangt voor ieder uur dat de Gedetacheerde uit hoofde van deze overeenkomst voor Inlener werkzaamheden heeft
verricht een vergoeding van € 123,00 exclusief BTW.
Artikel 3. Kwaliteitseisen Gedetacheerde
vermelde eisen:
opleidingsniveau
Universitair

O

3.1. Uitlener staat ervoor in dat de Gedetacheerde wat betreft opleidingsniveau, deskundigheid en ervaring voldoet aan de hierna
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3.2. Indien de Gedetacheerde niet voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen of de door hem opgedragen werkzaamheden niet naar
behoren uitvoert of indien de Gedetacheerde zich schuldig maakt aan gedragingen die een dringende reden als bedoeld in artikel
7:678 BW opleveren, zal Uitlener op verzoek van Inlener op de kortst mogelijke termijn voor vervanging zorgdragen.
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Artikel 4. De wijze van uitvoeren van werkzaamheden, standplaats en werktijden
4.1. De Gedetacheerde verricht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van Uitlener. De Gedetacheerde is gehouden de
opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten en is hieromtrent aan Uitlener verantwoording verschuldigd.
4.2. De Gedetacheerde zal gedurende ten minste 24 uren per week werkzaamheden ten behoeve van Inlener verrichten tijdens de
bij de inlener gebruikelijke werktijden.Reistijd voor woon-werkverkeer valt buiten de werktijd. Onder woon-werkverkeer wordt te
dezen verstaan het door de Gedetacheerde afleggen van de afstand tussen zijn woonplaats en de plaats waar hij zijn
werkzaamheden ingevolge het vierde lid van dit artikel dient te verrichten.
4.3. De Gedetacheerde zal zijn werkzaamheden verrichten op het kantooradres van Inlener.
Artikel 5. Beschikbaarheid en vervanging
5.1. Uitlener zal de Gedetacheerde niet vervangen zonder daarover voorafgaand overleg met Inlener te hebben gevoerd.
5.2. In geval van verhindering van de Gedetacheerde door ziekte, arbeidsongeschiktheid of enige andere buiten de macht van
Uitlener liggende oorzaak, zal Uitlener Inlener daarvan zo spoedig mogelijk inlichten.
5.3. In geval de Gedetacheerde voor een periode van meer dan 5 werkdagen niet in staat is om de overeengekomen werkzaamheden
te verrichten zal Uitlener op verzoek van Inlener aan Inlener een andere werknemer ter beschikking stellen. Dit geldt ook indien het
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10.3. Indien Uitlener of de Gedetacheerde in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden al dan niet tezamen met
anderen producten of werken tot stand brengt dan komen de intellectuele vermogensrechten en andere eigendomsrechten daarvan
toe aan Inlener. Uitlener draagt die rechten nu reeds voor alsdan aan Inlener over. Voor zover dat voor de vestiging of bevestiging
van de overdacht van de intellectuele vermogensrechten en andere eigendomsrechten vereist is, verplicht Uitlener zich alle
medewerking te verlenen.
Artikel 11. Duur en einde
11.1. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na ommekomst van duur waarvoor deze is aangegaan, tenzij Partijen zijn
overeengekomen de overeenkomst te verlengen, in welk geval de overeenkomst telkenmale van rechtswege zal eindigen na afloop
van de periode waarvoor de verlengde overeenkomst is aangegaan.
11.2. Indien een Partij ten aanzien van de bepalingen van deze overeenkomst of ten aanzien van enige andere verplichting welke
betreffende de onderhavige overeenkomst op Partijen rust, verwijtbaar tekortschiet, is de andere Partij bevoegd de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, doch niet eerder dan nadat hij/zij de tekortschietende Partij
schriftelijk tot nakoming heeft gesommeerd en deze in verzuim blijft binnen een redelijke, in de sommatie genoemde, termijn alsnog
aan zijn verplichtingen te voldoen. De overeenkomst zal alsdan ontbonden zijn per de vervaldag in de sommatie genoemd, tenzij bij
onmiddellijke ingang worden ontbonden in geval een Partij:
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deze sommatie het recht is voorbehouden om gehele of gedeeltelijke nakoming te vorderen. Deze overeenkomst kan eveneens met

in staat van faillissement wordt verklaard en of het faillissement is aangevraagd;
surseance van betaling aanvraagt dan wel deze is verleend.
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Ontbinding op grond één van de hiervoor genoemde omstandigheden brengt voor de ontbindende Partij geen schadeplicht met zich
mee, tenzij sprake is van wanprestatie door de ontbindende Partij.

11.3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is, anders dan in dit artikel bepaald, slechts mogelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden tegen het einde van de maand.
Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Wijzigingen en/of aanvullingen in of op deze overeenkomst kunnen slechts met instemming van alle partijen en schriftelijk tot
stand komen.

12.2. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen door partijen worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Inlener

O

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te ....................

Naam: Vertegenwoordiger X

Datum: ..............................................

O

Handtekening: ..............................................
Uitlener

Naam: Vertegenwoordiger Y

V

Datum: ..............................................

Handtekening: ..............................................
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