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Algemene Voorwaarden   
  

Artikel 1:  Definities 

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:    

a. DoctorConnect: intermediair tussen Opdrachtgever en Kandidaat, gevestigd te Prinsenbeek, 

hierna te noemen DoctorConnect.   

b. Opdrachtgever: de organisatie die door DoctorConnect een Kandidaat aangedragen krijgt. 

Tevens wordt onder Opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de Kandidaat 

in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is 

gelieerd.   

c. Overeenkomst: elke afspraak tussen DoctorConnect en de Opdrachtgever tot het verrichten 

van werkzaamheden door DoctorConnect ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in 

de opdrachtbevestiging.   

d. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend 

uit, dan wel direct verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden 

verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de 

werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst. 

e. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon die door DoctorConnect 

wordt geworven en geselecteerd voor een gesprek met Opdrachtgever en/of door DoctorConnect 

dan wel via DoctorConnect door derden aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder 

diens toezicht en leiding en in diens onderneming aldaar arbeid te verrichten (detachering) en/of 

door Opdrachtgever door bemiddeling van DoctorConnect in dienst wordt genomen dan wel door 

Opdrachtgever door bemiddeling van DoctorConnect indirect (via derden) in dienst wordt genomen 

(werving en selectie).   

f. Bruto maandsalaris: Bruto maandsalaris: Het overeengekomen maandsalaris inclusief 

vakantiegeld, 13e maand en winstdeling naar rato.   

g. Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto 

representatiekosten.  

h. Werving & Selectie: de dienstverlening van DoctorConnect gericht op de werving en/of 

selectie van personen voor het vervullen van (een) vacature(s) van Opdrachtgever, teneinde een 

rechtstreekse arbeidsverhouding tussen een Kandidaat en opdrachtgever tot stand te brengen.  

i. Detachering: de dienstverlening van DoctorConnect gericht op de tewerkstelling 

(terbeschikkingstelling) van een Kandidaat om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever te 

werken. 
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Artikel. 2:  Toepasselijkheid   

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten welke door 

DoctorConnect binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan. 

2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid 

daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.    

3. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend 

rechtsgeldig indien deze door DoctorConnect schriftelijk zijn bevestigd.    

Artikel 3:  Vrijblijvend voorstel voor Opdrachtgever en Overeenkomst  

1. Alle door DoctorConnect uitgebrachte voorstellen en daarin vermelde prijzen en condities 

zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum van 

het voorstel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. De Overeenkomst komt pas tot stand en vangt pas aan op het moment dat een ondertekend 

voorstel door DoctorConnect retour is ontvangen, dan wel wordt deze geacht tot stand te zijn 

gekomen vanaf het tijdstip waarop een door DoctorConnect voorgedragen kandidaat met 

Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst heeft ondertekend. 

3. Eventuele of beweerde onjuistheden in de Overeenkomst dienen, op straffe van verval, 

schriftelijk kenbaar worden gemaakt en wel binnen acht (8) dagen na datum van deze bevestiging. Al 

hetgeen vóór de totstandkoming van de Overeenkomst is voorgevallen en besproken wordt buiten 

beschouwing gelaten bij de uitleg van de opdracht, tenzij datgene specifiek in de Overeenkomst is 

opgenomen. 

4. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst zijn slechts 

mogelijk indien schriftelijk en met instemming van partijen overeengekomen. De schriftelijke 

wijziging en/of aanvulling zal aan de Overeenkomst gehecht worden. Mondelingen toezeggingen 

en/of afspraken binden DoctorConnect niet. 

5. Voor werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen Overeenkomst wordt 

verzonden, wordt de factuur tevens als Overeenkomst beschouwd, welke ook geacht wordt de 

Overeenkomst juist en volledig weer te geven inclusief de toepasselijkheid-verklaring van deze 

algemene voorwaarden. 

6. DoctorConnect stelt, voor Opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij 

opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens.  De 

Overeenkomst tussen Opdrachtgever en DoctorConnect komt tot stand door accordering van het 

voorstellen van een Kandidaat (per e-mail), dan wel wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen 

vanaf het tijdstip waarop een door DoctorConnect voorgedragen Kandidaat met Opdrachtgever 

werkzaamheden verricht. Opdrachtgever verklaart en erkent dat kennismaking met de betreffende 



  
 

  

  

Bezoekadres DoctorConnect:  Meester Bierensweg 46B, 4841 AL Prinsenbeek,    

Tel. (06) 14233051,  en Tel(06) 11453373,  E-mail info@doctorconnect.nl,  Internet www.doctorconnect.nl  

  

Kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en 

voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. 

7. De Opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid 

gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen Kandidaat. 

DoctorConnect is gerechtigd een fee in rekening te brengen wanneer Opdrachtgever een 

Overeenkomst aangaat met een door DoctorConnect aangedragen Kandidaat. In geval van Werving 

& Selectie geldt dat Opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd is per de datum dat een 

ondertekende arbeidsovereenkomst tussen een door DoctorConnect voorgedragen Kandidaat en 

Opdrachtgever tot stand is gekomen, dan wel anderszins blijkt dat er een arbeidsovereenkomst tot 

stand is gekomen tussen een door DoctorConnect voorgedragen Kandidaat en Opdrachtgever. 

Opdrachtgever dient DoctorConnect onverwijld op de hoogte te stellen van het totstandkomen van 

de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomst tussen een door DoctorConnect voorgedragen 

Kandidaat en Opdrachtgever.   

 

Artikel 4:  Informatieverstrekking en zorgvuldigheid   

1. DoctorConnect zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 

zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. DoctorConnect heeft de intentie 

om één of meer Kandidaten voor te dragen. DoctorConnect heeft ter zake daarvan uitsluitend een 

inspanningsverplichting. 

2. De Opdrachtgever is gehouden DoctorConnect tijdig alle (nadere) informatie en bescheiden 

te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn. 

Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte informatie en bescheiden in overeenstemming zijn 

met de feiten.   

3. DoctorConnect bepaalt aan de hand van deze informatie en de haar bekende hoedanigheid, 

kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende Kandidaten, welke 

Kandidaten zij voorstelt ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde 

Kandidaat af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde Kandidaat geen 

doorgang vindt.  

4. De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de 

Kandidaat die door DoctorConnect is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte 

informatie. Dit houdt tevens in dat Opdrachtgever is gehouden aan DoctorConnect binnen vijf (5) 

werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.    

5. De Opdrachtgever is gehouden om zich zelfstandig een oordeel te vormen over de 

geschiktheid van de Kandidaat. DoctorConnect zal voorafgaand en tijdens de selectie alle 

zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. 

DoctorConnect aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de 

verwachtingen of vereisten voldoet. DoctorConnect gaat ervan uit dat informatie en gegevens die de 
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Kandidaat over zichzelf heeft verstrekt of die van referenten over de Kandidaat is verkregen, correct 

en volledig zijn.  

Artikel 5:  Aansprakelijkheid  

1.      De aansprakelijkheid van DoctorConnect is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat 

krachtens verzekering ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van DoctorConnect 

krachtens verzekering niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van DoctorConnect beperkt 

tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, waarbij ingeval van een 

duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag over een periode van 2 maanden. Te allen 

tijde is de aansprakelijkheid van DoctorConnect beperkt tot € 25.000,-. 

2.      DoctorConnect is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, omzetderving, 

verlies van goodwill en gederfde opbrengsten, behoudens opzet of grove nalatigheid van 

DoctorConnect. 

3.      DoctorConnect is nimmer aansprakelijk voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect 

veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n) dan wel voor schade hetzij direct, hetzij 

indirect ten gevolge van enig handelen dan wel nalaten dan wel wanprestatie en/of frauduleus 

handelen van een Kandidaat. 

4.     Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij 

jegens DoctorConnect gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde 

van DoctorConnect die daardoor direct of indirect is ontstaan. 

5.      Opdrachtgever vrijwaart DoctorConnect voor eventuele aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) 

andere partij(en) dan aan DoctorConnect toerekenbaar is. Indien DoctorConnect uit dien hoofde 

door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden DoctorConnect zowel 

buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval 

verwacht mag worden. 

6.      Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 

DoctorConnect, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 

die aan de zijde van DoctorConnect en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 

risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 6: Geheimhouding 

1.     Opdrachtgever en DoctorConnect verplichten zich over en weer om zowel gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst als daarna alle schriftelijke, mondelinge, elektronische of 

andersoortige informatie met betrekking tot de andere partij en/of aan de andere partij gelieerde 

onderneming(en) en andere relevante zaken die verband houden met het bedrijf van de andere 
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partij en/of aan de andere partij gelieerde onderneming(en), ten aanzien waarvan door een partij 

geheimhouding is opgelegd, of waarvan partijen het vertrouwelijke karakter kennen of behoren te 

kennen, strikt geheim te houden. 

2.  In geval van overtreding van de geheimhoudingplicht door Opdrachtgever, zoals hiervoor 

bepaald, is Opdrachtgever aan DoctorConnect een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- 

per overtreding, alsmede een boete van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, 

onverminderd het recht van DoctorConnect om in plaats daarvan in al deze gevallen de volledige 

schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de 

bedongen boete te boven gaat en onverminderd het recht om nakoming te vorderen. 

 

Artikel 7: Overmacht 

1.      Tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst kunnen DoctorConnect niet worden 

toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar grove schuld, noch krachtens de wet, de 

Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven 

Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding. 

2.      Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekteverzuim van DoctorConnect’s 

personeel, telecommunicatiestoringen, storingen in het elektronisch berichtenverkeer, storingen op 

het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, 

gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, 

seizoensinvloeden, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, 

atoomkernreacties e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door 

DoctorConnect bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van DoctorConnect opgeschort. In zulke 

gevallen heeft Opdrachtgever noch het recht op ontbinding van de Overeenkomst, noch het recht 

om haar (betalings-)verplichtingen jegens DoctorConnect op te schorten.  

4. Indien DoctorConnect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 

gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever 

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter 

niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft in het economisch 

verkeer. 

5. Indien in de Overeenkomst een termijn en/of periode van uitvoering van de werkzaamheden 

is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van de het sluiten van de Overeenkomst 

geldende omstandigheden alsmede op een tijdige, juiste en complete aanlevering door 

Opdrachtgever van de voor het verrichten van de werkzaamheden benodigde gegevens, welke 

gegevens in elk geval dienen te bestaan uit een beschrijving van de in te vullen functie en het daarbij 

behorende salaris. 
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6. Een overeengekomen termijn gaat pas in nadat alle noodzakelijke informatie en bescheiden 

in het bezit van DoctorConnect zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet 

geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt. 

7. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd of moeten worden aangevangen gelden slechts bij benadering en gelden niet als 

fatale termijnen. Door overschrijding van een dergelijke termijn is DoctorConnect niet direct in 

verzuim. Deze tekortkoming van DoctorConnect levert nimmer grond voor ontbinding van de 

Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, 

redelijke, termijn stellen, waarbinnen DoctorConnect de Overeenkomst wel uitgevoerd moet 

hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding 

van de Overeenkomst door Opdrachtgever. Overschrijding van een tussen partijen overeengekomen 

termijn van uitvoering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding ter zake, tenzij sprake is 

van opzet of grove schuld van DoctorConnect. Indien een termijn van uitvoering niet uitdrukkelijk is 

overeengekomen, geldt een redelijke termijn van uitvoering, te rekenen vanaf het moment van 

totstandkoming van de Overeenkomst. 

8. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren 

waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor DoctorConnect voortvloeiende 

schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. 

 

Artikel 8:  Voorstellen kandidaten aan derden   

1. Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van DoctorConnect, verboden op 

enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor 

te stellen.  

2. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare 

boete verschuldigd ter grootte van € 5.000,- per overtreding, alsmede een boete van € 500,- voor 

iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van DoctorConnect om in plaats 

daarvan in al deze gevallen de volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen 

voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat en onverminderd het 

recht om nakoming te vorderen. 

 

Artikel 9:  Betaling  

1. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 

veertien (14) dagen na de factuurdatum door betaling op de bankrekening van DoctorConnect en 

zonder enig recht op korting of verrekening. Als factuurdatum geldt de datum waarop een 

ondertekende arbeidsovereenkomst tussen een door DoctorConnect voorgedragen Kandidaat en 
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Opdrachtgever tot stand is gekomen, dan wel anderszins blijkt dat er een arbeidsovereenkomst tot 

stand is gekomen tussen een door DoctorConnect voorgedragen Kandidaat en Opdrachtgever. 

2. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; 

vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente 

verschuldigd. Vanaf het moment van intreden van verzuim is Opdrachtgever tevens verschuldigd de 

buitengerechtelijke incassokosten, die DoctorConnect ter incasso van haar vordering heeft moeten 

maken, te vergoeden. Deze worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende 

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,- excl. BTW. 

3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de 

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

4. Advertentiekosten: in overleg met Opdrachtgever stelt DoctorConnect een advertentie op en 

adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van de Opdrachtgever.    

 

Artikel 10: Reclame 

1.     Een reclame met betrekking tot een factuur dient schriftelijk binnen acht (8) dagen na 

factuurdatum aan DoctorConnect te worden kenbaar gemaakt. De bewijslast betreffende tijdige 

indiening van de reclame rust bij Opdrachtgever. Na het verstrijken van de termijn als hiervoor 

genoemd, vervalt het recht daartoe en wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben 

goedgekeurd. Alsdan worden klachten/reclames niet meer in behandeling genomen en komt 

Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling. 

2.     Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever 

niet op. 

3.      In geval van overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald, is Opdrachtgever aan 

DoctorConnect een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding en 

van € 2.500,- voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat 

onverlet het recht van DoctorConnect op vergoeding van de werkelijk door haar geleden c.q. te lijden 

schade ten gevolge van de handelswijze van Opdrachtgever. 

 

 Artikel 11: Non-discriminatie 

1. Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij detachering door DoctorConnect ongeacht leeftijd, 

sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, 

etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en 

mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht. 
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Specifieke bepaling met betrekking tot Detachering – artikel 12 t/m 18 bevatten specifieke 

bepalingen met betrekking tot Detachering. 

Artikel 12:  Arbeidsduur en werktijden  

1.     De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Kandidaat zijn gelijk aan de bij 

Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. 

Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Kandidaat 

voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Kandidaat de rechtens 

toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 

 

Artikel 13: Goede uitoefening van leiding en toezicht  

1.     Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de 

leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige 

wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

2.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te 

lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van 

deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door 

Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep 

(concern) is verbonden. 

3.     Opdrachtgever kan de Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en 

voorwaarden bepaalde, indien DoctorConnect en de Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben 

ingestemd. 

4.     Tewerkstelling van de Kandidaat in het buitenland door een in Nederland gevestigde 

Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor 

bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met DoctorConnect en de Kandidaat daarmee 

schriftelijk heeft ingestemd. 

5.     Opdrachtgever zal aan de Kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem 

toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of 

teniet gegaan, waarbij aantoonbaar is dat Opdrachtgever hierin een aandeel had en iets te verwijten 

valt. 

6.     Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren met betrekking tot 

kandidaten. Op verzoek van DoctorConnect verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 
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Artikel 14: Arbeidsomstandigheden  

1.      Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet 

wordt aangemerkt als werkgever. 

2.      Opdrachtgever is jegens de Kandidaat en DoctorConnect verantwoordelijk voor de nakoming 

van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en 

regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede 

arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

3.      Indien de Kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, 

indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor 

zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage 

wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van 

zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat 

onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. 

Opdrachtgever informeert DoctorConnect zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de 

beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

4. Opdrachtgever zal aan de Kandidaat vergoeden - en DoctorConnect vrijwaren tegen - alle 

schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de 

Kandidaat in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover 

Opdrachtgever en/of DoctorConnect daarvoor aansprakelijk is onder andere op grond van artikel 

7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 BW. 

5.    Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief 

kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 

6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. 

6.      Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het 

bepaalde in dit artikel. Op verzoek van DoctorConnect verstrekt Opdrachtgever een bewijs van 

verzekering. 

 

Artikel 15:  fee en kosten   

1. In geval van Detachering zal de fee zoals tussen Opdrachtgever en DoctorConnect 

overeengekomen in de overeenkomst door Opdrachtgever aan DoctorConnect verschuldigd zijn.  

2. De fee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de 

Overeenkomst met Opdrachtgever.  Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van 

DoctorConnect een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat ter 

beschikking.  

3. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een Opdrachtgever in dienst treden, is 

Opdrachtgever gehouden per aangenomen Kandidaat het volledig honorarium te voldoen.   
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Artikel 16: DNA 360 B.V.  

1. DoctorConnect werkt bij detachering en payrolling samen met DNA 360 B.V., een 

werkmaatschappij van Please Payroll te Helmond. In een separate service level agreement zijn de 

contractuele afspraken nader beschreven.  

  

Artikel 17:  Nazorg en garantieregeling   

1. Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de Opdrachtgever 

als de Kandidaat. Wanneer de werkzaamheden van de aangestelde Kandidaat bij Opdrachtgever 

binnen een halfjaar worden beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd onder 

hantering van de volgende kortingspercentages:       

• In de eerste, tweede en derde maand na indiensttreding 75%    

• In de vierde, vijfde en zesde maand na indiensttreding 50%  

2. Indien de Kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van 

ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel van 

DoctorConnect, de bedrijfsomstandigheden bij de Opdrachtgever van dien aard zijn dat de 

slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt DoctorConnect zich het recht de 

hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.  

 

Artikel 18: Aangaan arbeidsverhouding met Kandidaat  

1.      Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring door DoctorConnect is Opdrachtgever bevoegd met 

de Kandidaat een arbeidsverhouding aan te gaan tijdens of binnen een (1) jaar na beëindiging van de 

Overeenkomst met DoctorConnect – in het geval een Kandidaat uitsluitend is voorgesteld aan 

Opdrachtgever zonder dat dit heeft geleid tot detachering – binnen een (1) jaar na de dag waarop de 

betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever is voorgesteld.  

2.      Opdrachtgever zal DoctorConnect schriftelijk op de hoogte brengen wanneer Opdrachtgever 

het voornemen heeft een arbeidsverhouding aan te gaan met een Kandidaat. Wanneer de Kandidaat 

nog geen 1040 uur heeft gewerkt zal Opdrachtgever aan DoctorConnect een overnamefee 

verschuldigd zijn gelijk aan de resterende uren tot 1040 uur, zulks tegen het overeengekomen 

uurtarief.  
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Artikel 19: Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden 

1.      DoctorConnect heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te 

vullen. 

2.      Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van 

Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. 

3.     Nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot nietigheid van de 

overige bepalingen in deze voorwaarden. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepalingen 

terstond met elkaar in overleg te treden en zullen voor de nietige bepaling een nieuwe bepaling 

overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling. 

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze 

1.      Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en DoctorConnect waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2.     Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en 

DoctorConnect waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle 

gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 

DoctorConnect haar woonplaats heeft. 

 


