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Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.
Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1
Hulppersoon: de persoon als bedoeld in artikel 6:76 BW;
1.2
Opdrachtgever of EDSN: Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V., gevestigd te
Amersfoort;
1.3
Opdrachtnemer: de wederpartij van EDSN;
1.4
Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen EDSN en Opdrachtnemer waarop de
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
1.5
Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de
Overeenkomst in te zetten natuurlijke personen, personeelsleden en/of Hulppersonen die
krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;
1.6
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van
de Overeenkomst.
Artikel 2 - Toepasselijkheid en geldigheid
2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende
rechtshandelingen.
2.2
Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
2.3
Indien een bepaling van deze Voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg met het
oogmerk om een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
2.4 EDSN wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer
op de Overeenkomst af, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen.
2.5
In alle gevallen waar in deze Voorwaarden de term “schriftelijk” staat vermeld wordt daaronder
tevens “langs elektronische weg” verstaan, mits: a.) de kennisgeving raadpleegbaar is door
de geadresseerde, b.) de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is
gewaarborgd, en c.) de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden
vastgesteld.
Artikel 3 - Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1. Elk aanbod van Opdrachtnemer is onherroepelijk en niet vrijblijvend en kan door EDSN binnen
uiterlijk 30 kalenderdagen worden aanvaard.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand met de acceptatie van Opdrachtnemer van de
inhuuropdracht van EDSN dan wel doordat partijen een specifieke inhuurovereenkomst
aangaan. Een inhuuropdracht wordt geacht te zijn geaccepteerd als Opdrachtnemer de
inhuuropdracht expliciet heeft aanvaard dan wel zodra Opdrachtnemer is begonnen met de
uitvoering van de inhuuropdracht.
Artikel 4 - Prijzen
4.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in de
Overeenkomst vermelde prijzen vast en gelden deze voor de looptijd van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeengekomen prijzen op enig moment te wijzigen,
ook niet indien de kostprijsbepalende factoren zoals prijzen van arbeidslonen, premies van
verzekeringen, belastingtarieven en dergelijke, na de totstandkoming van de Overeenkomst
zijn gewijzigd.
4.2. Alle prijzen in een Overeenkomst luiden in Euro’s.
4.3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, maar inclusief eventuele reis-, reistijd- en
verblijfkosten, assurantiekosten alsmede alle overige extra kosten verband houdende met de
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uitvoering van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
De hiervoor bedoelde kosten zullen, indien door EDSN gemaakt, door EDSN aan
Opdrachtnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Artikel 5 - Relatie met Personeel van Opdrachtnemer
5.1. In het geval het Personeel van Opdrachtnemer in dienst is bij Opdrachtnemer, zal gedurende
de looptijd van de Overeenkomst het dienstverband tussen het Personeel van Opdrachtnemer
en Opdrachtnemer voortgezet worden. Tussen EDSN en het Personeel van Opdrachtnemer zal
derhalve geen dienstbetrekking bestaan, hetgeen onder meer inhoudt dat EDSN geen
salarisverplichtingen of andere werkgeversverplichtingen jegens het Personeel van
Opdrachtnemer heeft.
5.2. In het geval het Personeel van Opdrachtnemer niet in dienst is bij Opdrachtnemer maar een
natuurlijk persoon betreft die zijn arbeid persoonlijk verricht al dan niet via een eenmanszaak,
een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een rechtspersoon
als een besloten vennootschap (al dan niet in een holdingstructuur), zal Opdrachtnemer voor
aanvang van de werkzaamheden op verzoek en ten genoegen van EDSN aantonen dat de
betreffende natuurlijk persoon aan het maatschappelijk verkeer als zelfstandig ondernemer
deelneemt en als zodanig door de betrokken autoriteiten, zoals de belastingdienst en het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (“UWV”), wordt beschouwd.
5.3. EDSN is gerechtigd na voorafgaande schriftelijke mededeling het door Opdrachtnemer ter zake
ingezette Personeel van Opdrachtnemer in dienst te nemen, indien en voor zover (i) het
betreffende Personeel van Opdrachtnemer ten minste gedurende een aaneengesloten periode
van 1 jaar ter beschikking is gesteld aan EDSN, en (ii) indien en voor zover het betreffende
personeelslid van Opdrachtnemer hiermee instemt, zonder dat EDSN als gevolg daarvan
schadeplichtig wordt dan wel een boete respectievelijk vergoeding verschuldigd is.
Artikel 6 - Uitvoering werkzaamheden
6.1. Indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen de werkzaamheden
bij EDSN worden uitgevoerd. EDSN zal in voorkomend geval voor adequate werkruimte zorg
dragen.
6.2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer vooraf bij EDSN is
aangemeld en beschikt over een deugdelijk legitimatiebewijs en de op enig moment binnen
EDSN geldende locatievoorschriften en huisregels in acht neemt. EDSN informeert
Opdrachtnemer tijdig over deze voorschriften en regels.
6.3. EDSN kan vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer uiterlijk drie werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden bij EDSN verklaringen omtrent het gedrag worden
overgelegd.
6.4. EDSN is gerechtigd om, indien zij daartoe de noodzaak aanwezig acht, een ieder de toegang
tot haar locatie(s) te ontzeggen.
6.5. Indien en voor zover de uitvoering van de Overeenkomst op enigerlei wijze hinder kan
veroorzaken voor werkzaamheden van EDSN en/of derden op de locatie en/of het gebruik van
aanwezige zaken, zoals computerinstallaties, zal Opdrachtnemer hiervan vooraf melding
maken aan EDSN.
6.6. Indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden zal het Personeel van
Opdrachtnemer zijn werkzaamheden uitvoeren tijdens de kantooruren van EDSN.
6.7. Het Personeel van Opdrachtnemer zal indien dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is
werken volgens standaarden (inclusief ontwikkelstandaarden en -methodieken) van EDSN of
van derden, welke door EDSN aan het Personeel van Opdrachtnemer zullen worden
medegedeeld.
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Artikel 7 - Vervanging
7.1. Vervanging van het Personeel van Opdrachtnemer is toegestaan indien het ingezette Personeel
van Opdrachtnemer verhinderd is de werkzaamheden te verrichten. Opdrachtnemer zal EDSN
steeds tijdig – in ieder geval 3 werkdagen van tevoren – informeren over een vervanging.
Artikel 8 - Afdracht belastingen en premies en vergunningen
8.1. Opdrachtnemer garandeert dat voor het Personeel van Opdrachtnemer adequate verblijfs- en
werkvergunningen beschikbaar zijn en dat hij – indien het Personeel van Opdrachtnemer bij
Opdrachtnemer in dienst is (al dan niet indien dat later wordt vastgesteld) - nauwgezet zorg
draagt voor afdracht van verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
8.2. Opdrachtnemer zal elk kwartaal en voorts telkens op eerste verzoek van EDSN onverwijld aan
EDSN een verklaring van de belastingdienst doen toekomen waaruit blijkt dat Opdrachtnemer
en/of het Personeel van Opdrachtnemer indien sprake is van de situatie als bedoeld in artikel
5.2 hiervoor i.) heeft zorg gedragen voor de hiervoor in lid 1 bedoelde afdracht en/of betaling
van verschuldigde btw (een zogenaamde “Verklaring betalingsgedrag keten- en
inlenersaansprakelijkheid”) dan wel ii.) zijn fiscale verplichtingen is nagekomen (een
zogenaamde “Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen”), welke verklaring in

de gegeven situatie van toepassing is.
8.3.

EDSN is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn,
enig deel van de Overeenkomst, naar haar keuze geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke
ingang te ontbinden of op te zeggen, indien Opdrachtnemer en/of het door hem ingezette
Personeel van Opdrachtnemer achterstallig is met de betaling van (loon)belasting, premies
sociale verzekeringen en/of btw, onverminderd alle verdere rechten van EDSN, daaronder
begrepen het recht op schadevergoeding.

Artikel 9 - Inschakeling derden
9.1. Opdrachtnemer is niet dan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EDSN
gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. EDSN kan aan
haar toestemming voorwaarden verbinden.
9.2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van derden, blijft
Opdrachtnemer jegens EDSN volledig verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de
Overeenkomst.
Artikel 10 – Uitvoering Overeenkomst
10.1. Opdrachtnemer is gehouden de Overeenkomst op de overeengekomen datum en het
overeengekomen tijdstip uit te voeren.
10.2. Indien de Overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn en/of op de overeengekomen
plaats wordt uitgevoerd, op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt, is
Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.
10.3. Zodra Opdrachtnemer weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten dat de Overeenkomst niet,
niet binnen de overeengekomen (af)leveringstermijn of -datum of niet deugdelijk uitgevoerd
wordt, is Opdrachtnemer verplicht EDSN hiervan onverwijld, onder gespecificeerde opgave van
redenen, in kennis te stellen. Onverminderd de overige aan EDSN toekomende rechten zullen
partijen overleggen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog ten genoegen van
EDSN kan worden geregeld.
Artikel 11 - Voortgangsrapportage
11.1 Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan EDSN zo vaak en
op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel EDSN nodig acht.
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Artikel 12 - Wijzigingen
12.1. EDSN heeft het recht om, met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid,
de aard van het door het Personeel van Opdrachtnemer te verrichten diensten te wijzigen.
12.2. Indien de door EDSN verlangde wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft
voor de overeengekomen prijs en/of uitvoeringstermijn, zal hij, alvorens aan de wijziging
gevolg te geven, EDSN hieromtrent zo spoedig mogelijk, maar ten hoogste binnen 8
kalenderdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien
deze gevolgen voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van EDSN onredelijk zijn ten
opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft EDSN het recht de Overeenkomst
te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en
billijkheid zou zijn. Ontbinding op grond van dit artikel geeft partijen geen recht op vergoeding
van schade en/of kosten.
12.3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan wijzigingen aan te brengen of uit te voeren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van EDSN.
Artikel 13 - Facturering en betaling
13.1. Het Personeel van Opdrachtnemer dient de in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren
op de laatste werkdag van de week te verantwoorden in het urenregistratiesysteem van
EDSN aan de hand van door EDSN geaccordeerde urenstaten. Facturatie door
Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend op basis van de in het urenregistratiesysteem van
EDSN geaccordeerde urenstaten. Het urenregistratiesysteem van EDSN is te allen tijde
leidend; hiervan afwijkende facturen zullen door EDSN niet worden betaald.
13.2. De door Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtnemer in opdracht van EDSN
gemaakte declarabele kosten dienen per periode van een kalendermaand in de
eerstvolgende kalendermaand te worden gefactureerd samen met de gewerkte uren, op
straffe van verval van het vergoedingsrecht ter zake.
13.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de
overeengekomen prijs geschieden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van een deugdelijk
gespecificeerde en correct geadresseerde factuur dan wel, indien dit later is, na uitvoering van
de Overeenkomst en aanvaarding van de in dat kader verrichte prestaties op een door EDSN
te bepalen wijze.
13.4. De facturen van Opdrachtnemer dienen:
(a) elektronisch per e-mail aangeleverd te worden aan: crediteuren@edsn.nl;
(b) de toepasselijke prijzen en het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw te
vermelden,
(c) desgevraagd te worden vergezeld van ondersteunende bewijsstukken, waaronder de door
EDSN voor akkoord afgetekende urenstaat,
(d) te allen tijde te voldoen aan de wettelijk vereisten.
13.5. EDSN mag de loonheffingen en omzetbelasting die Opdrachtnemer in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst moet afdragen, betalen op een zogenoemde g-rekening van
Opdrachtnemer. Voor de af te dragen loonheffingen en omzetbelasting zal EDSN 25% van het
factuurbedrag inclusief omzetbelasting aanhouden, tenzij partijen in de Overeenkomst anders
zijn overeengekomen. Indien Opdrachtnemer niet over een g-rekening beschikt opent hij zo
mogelijk op eerste verzoek van EDSN een g-rekening en doet hij al hetgeen nodig is voor het
gebruik daarvan.
13.6. EDSN is gerechtigd haar (betalings)verplichtingen uit enige Overeenkomst op te schorten
zolang de Opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens EDSN heeft voldaan. De
opschorting geldt tot het moment waarop de Opdrachtnemer alsnog haar verplichtingen jegens
EDSN volledig is nagekomen.
13.7. EDSN zal pas in verzuim zijn met de betaling van enig aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag
na verloop van een termijn van 14 kalenderdagen nadat Opdrachtnemer EDSN ter zake
schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
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13.8. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot verrekening.
13.9. Betaling door EDSN ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie, verplichting of
aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 14 - Geheimhouding
14.1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie en gegevens van
EDSN, die hij in het kader van een Overeenkomst van EDSN of uit andere bron verkrijgt en hij
verplicht zich voorts deze informatie en gegevens op geen enkele wijze, direct noch indirect,
mondeling noch in geschrift, dan wel anderszins voor eigen gebruik aan te wenden en/of aan
derden mede te delen, ter beschikking te stellen, ter inzage te geven of anderszins toegankelijk
te maken anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en na
voorafgaande schriftelijke toestemming van EDSN.
14.2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
EDSN enige vorm van publiciteit te geven aan de totstandkoming of uitvoering van een
Overeenkomst of direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgevers van EDSN
anders dan uit hoofde van de werkzaamheden.
14.3. Ten aanzien van alle gegevens c.q. informatie, afkomstig van EDSN, die - in welke vorm of op
welke gegevensdrager dan ook - bij Opdrachtnemer berusten of aan hem zijn verstrekt,
verbindt Opdrachtnemer zich:
(a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en opslag;
(b) de gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan het
overeengekomen doel;
(c) de gegevens c.q. informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van
de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens,
inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde
verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van EDSN dan wel, na verkregen
toestemming van EDSN, te vernietigen;
(d) de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door Personeel van
Opdrachtnemer, van wie Opdrachtnemer in redelijkheid meent en kan menen dat deze
betrouwbaar is; en
(e) medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens EDSN op
bewaring en gebruik van die gegevens c.q. informatie.
14.4. Opdrachtnemer garandeert jegens EDSN dat het Personeel van Opdrachtnemer op de hoogte
is van de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichtingen en dat het Personeel van
Opdrachtnemer deze stipt zal naleven. Op eerste verzoek van EDSN dan wel wanneer
Opdrachtnemer dit noodzakelijk oordeelt, zal Opdrachtnemer het door hem ingezette
Personeel van Opdrachtnemer een door EDSN verstrekte geheimhoudingsverklaring laten
ondertekenen.
14.5. De verplichting tot geheimhouding bestaat niet ten aanzien van informatie die:
(a) reeds bij de Opdrachtnemer bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is
verstrekt;
(b) onafhankelijk van EDSN door Opdrachtnemer rechtmatig is verzameld;
(c) door Opdrachtnemer rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is
verkregen;
(d) reeds door EDSN zelf is verveelvoudigd en geopenbaard;
(e) algemene ideeën, concepten, kennis en technieken bevat, die verband houden met
informatieverwerking.
14.6. Bij schending door Opdrachtnemer van één of meer van de uit dit artikel voortvloeiende
verplichtingen verbeurt Opdrachtnemer ten gunste van EDSN, zonder nadere ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- per overtreding en
voor elke dag dat zulk een overtreding voortduurt, onverminderd overige rechten van EDSN,
zoals het recht nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.
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Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door of het gevolg zijn van de uitvoering van
de Overeenkomst door Opdrachtnemer, komen toe aan EDSN. De hiervoor bedoelde rechten
worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan
daarvan aan EDSN overgedragen, welke overdracht door EDSN reeds nu voor alsdan wordt
aanvaard. Wanneer een nadere akte nodig is voor de overdracht van een intellectueel
eigendomsrecht als hiervoor bedoeld, zal Opdrachtnemer daaraan op eerste verzoek van EDSN
zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.
15.2. Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens EDSN van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer,
toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate
als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe
gevolmachtigd, ook namens het ingezette Personeel van Opdrachtnemer, afstand jegens EDSN
van
alle
eventueel
aan
het
Personeel
van
Opdrachtnemer
toekomende
persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand
toelaat.
15.3. Opdrachtnemer vrijwaart EDSN tegen aanspraken van derden ter zake van (gestelde) inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking
tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer
verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot
voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade
als gevolg van bedoelde inbreuken. De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 17.3 is niet
van toepassing.
Artikel 16 - Overdracht van rechten en/of verplichtingen
16.1. Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder
toestemming van de andere partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder
redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.
16.2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 hiervoor is EDSN te allen tijde gerechtigd de rechten
en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan één van haar aandeelhouders over te dragen
en Opdrachtnemer verbindt zich reeds thans bij voorbaat daaraan zijn medewerking te
verlenen of daarvoor toestemming te verlenen.
Artikel 17 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
17.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, uit welke hoofde of van welke aard ook, die
EDSN of een derde lijdt als gevolg van of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst,
ongeacht of die schade is veroorzaakt door Opdrachtnemer, het bij de uitvoering van de
Overeenkomst ingezette Personeel van Opdrachtnemer of een andere (rechts)persoon
waarvoor Opdrachtnemer rechtens verantwoordelijk is.
17.2. Opdrachtnemer zal EDSN in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst
schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen:
(a) alle aanspraken van derden (waaronder mede worden begrepen Personeel van
Opdrachtnemer en personeel van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden) ter zake
van schade als gevolg van of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst door
Opdrachtnemer bestaande uit onder meer schade wegens verlies, diefstal of enige andere
vorm van schade aan zaken, ongeacht of deze al dan niet bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden gebruikt en schade ten gevolge van dood, lichamelijk letsel of
arbeidsongeschiktheid al dan niet op de voet van art. 7:658 BW en de artikelen 6:170 tot
en met 6:174 BW;
(b) alle aanspraken van Personeel van Opdrachtnemer uit hoofde van een
arbeidsovereenkomst, inclusief aanspraken ter zake van het al dan niet bestaan van een
dergelijke overeenkomst met EDSN behoudens indien de betreffende aanspraken
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voortvloeien uit handelingen van EDSN zelf en deze handelingen niet toe te rekenen zijn
aan Opdrachtnemer;
(c) alle aanspraken van de belastingdienst en/of het UWV ter zake van de inhouding en
afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies behoudens indien de
betreffende aanspraken voortvloeien uit handelingen van EDSN zelf en deze handelingen
niet toe te rekenen zijn aan Opdrachtnemer;
(d) alle aanspraken van de belastingdienst ter zake van verschuldigde btw.
17.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover EDSN is per gebeurtenis beperkt tot een
bedrag van 500.000,- euro. Deze aansprakelijkheidsbeperking komt te vervallen i) ingeval van
een aanspraak als bedoeld in lid 2 van dit artikel, en/of ii) indien sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van Opdrachtnemer en/of het Personeel van Opdrachtnemer.
17.4 Indien tegen EDSN een aanspraak wordt ingesteld als bedoeld in artikel 17.2 sub (c) hiervoor,
is Opdrachtnemer dan wel het Personeel van Opdrachtnemer indien sprake is van de situatie
als bedoeld in artikel 5.2 gehouden om op eerste verzoek aan EDSN alle door EDSN verlangde
informatie en (kopie) stukken te verstrekken waarmee kan worden aangetoond dat
Opdrachtnemer dan wel het Personeel van Opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer aan het
maatschappelijk verkeer heeft deelgenomen. In dit kader zal aan EDSN in ieder geval kopie
worden verstrekt van de volgende stukken: winst- en verliesrekeningen, IB- en btw-aangiften
en de bijbehorende betalingsbewijzen, overeenkomsten met verzekeraars, vervangers en
andere opdrachtgevers.
Artikel 18 - Opzegging, tekortkoming en ontbinding
18.1. EDSN is gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) schriftelijk op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van 14 kalenderdagen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden
te zijn. Tussen EDSN en Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door
de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden
en in redelijkheid gemaakte kosten.
18.2. Indien Opdrachtnemer niet, niet deugdelijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins
niet kan voldoen aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze
Voorwaarden voortvloeit, is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is EDSN
gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(a) nakoming van de Overeenkomst(en) te vorderen;
(b) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk op te schorten;
(c) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren zonder dat dit
Opdrachtnemer ontslaat van zijn (overige) verplichtingen uit de Overeenkomst; en/of
(d) de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
één en ander onverminderd overige rechten van EDSN voortvloeiende uit deze of enige nadere
Overeenkomst met de Opdrachtnemer of uit de wet, waaronder het recht aanvullende of
volledige schadevergoeding te vorderen, en zonder dat EDSN tot enige schadevergoeding is
gehouden.
18.3. EDSN kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten
rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, indien
Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance
van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd,
Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van
Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, Opdrachtnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
aan (een) derde(n) overdraagt dan wel op andere wijze de eigendom of de zeggenschap over
die onderneming geheel of gedeeltelijk bij een derde komt te berusten dan wel Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de
Overeenkomst na te kunnen komen.
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Artikel 19 - Verzekering
19.1. Opdrachtnemer heeft zich op een passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich
zodanig verzekerd ter dekking van de eventuele uit de Overeenkomst voortvloeiende risico’s
en aansprakelijkheden.
19.2. Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift
van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid bedoelde
verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze
verzekeringen en het betaald zijn van de premie over.
Artikel 20 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter
20.1. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij partijen alsnog een
andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
20.2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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