
ALGEMENE VOORWAARDEN   VOOR DIENSTVERLENING  
        Tonnie van Ham

Artikel 1 – Algemeen 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tonnie van Ham, werving & selectie en interimmanagement en  

Opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende door Tonnie van Ham te verrichten werkzaamheden en/of 
te verlenen diensten.  

b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voor zover Tonnie van Ham deze schriftelijk 
heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.  

   
Artikel 2 – Totstandkoming der overeenkomst 
a. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat 

aanvaarding van een opdracht door Tonnie van Ham schriftelijk is bevestigd.  
b. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden, nadat deze wijzigingen 

en/of aanvullingen door Tonnie van Ham uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.  
   

Artikel 3 – Tarieven 
a. Opdrachtgever is Tonnie van Ham een voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten een vergoeding verschuldigd 

conform de door Tonnie van Ham aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte.  
b. Tonnie van Ham is gerechtigd haar tarieven jaarlijks (per 1 januari) te herzien.  
c. Indien kilometervergoeding van toepassing is, bedraagt deze € 0,50 per km, berekend vanuit Kerkstraat 25, 5527 EE te 

Hapert. Dit bedrag is excl. BTW. 
d. Alle kosten die gemaakt worden voor het voeren van selectiegesprekken c.q. sollicitatierondes op externe locaties, niet 

zijnde de locatie van de OPDRACHTGEVER, komen voor rekening van de OPDRACHTGEVER. Uitwijken naar een externe 
locatie gebeurt na overleg met OPDRACHTGEVER en uitsluitend indien de voortgang van de procedure dat vereist. 

 
Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden 
a. Betaling van de facturen van Tonnie van Ham dient zonder het recht op verrekening te geschieden binnen 15 dagen na 

factuurdatum.  
b. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever –zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – 

ingaande 15 dagen na factuurdatum over de hoofdsom of het niet betaalde gedeelte daarvan, een rente verschuldigd van 
1% per maand.  

c. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever 
verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag.  

   
Artikel 5 – Auteurs- en Eigendomsrecht 
a. Van alle bescheiden waarvan Tonnie van Ham zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het 

auteursrecht bij Tonnie van Ham.  
b. De in artikel 5 lid a. bedoelde bescheiden – voor zover betrekking hebbend op werving- en selectieprocedures – zijn 

eigendom van Tonnie van Ham. Mede ter bescherming van de privacy van sollicitanten is Tonnie van Ham nimmer 
gehouden tot afgifte van deze bescheiden of kopieën daarvan aan Opdrachtgever. 

Artikel 6 – Uitvoering der werkzaamheden 
a. Tonnie van Ham verplicht zich tegenover Opdrachtgever de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen, 

voortvarend en zonder onnodige vertraging uit te voeren.  
b. De met de uitvoering van de werkzaamheden belaste consultant(s) van Tonnie van Ham zal/zullen niet tussentijds 

vervangen worden door (een) andere consultant(s), tenzij bijzondere omstandigheden – bijvoorbeeld langdurige ziekte, 
beëindiging dienstverband– zulks noodzakelijk maken. In het laatste geval zal de vervanging van de consultant(s) 
geschieden in overleg met de Opdrachtgever.  

c. Tonnie van Ham verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de 
Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij weet of kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn en verplicht 
zich ertoe haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.  

d. Gegevens over sollicitanten dienen door Opdrachtgever vertrouwelijk behandeld te worden en niet aan derden te worden 
doorgegeven.



Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
a. Tonnie van Ham is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van 

fouten door Tonnie van Ham of door personen in haar dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor 
zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale 
zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende
leden omschreven beperkingen.  

b. Bij de vaststelling van het door Tonnie van Ham als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening worden gehouden 
met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit 
bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de 
fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als Tonnie van Ham deze in redelijkheid 
had moeten voorzien en kunnen voorkomen.  

c. De door Tonnie van Ham te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het haar voor de betreffende opdracht 
toekomende honorarium, exclusief eventueel bijkomende kosten in verband met het plaatsen van advertenties en het 
uitvoeren van (een) assessment(s).

d. De Opdrachtgever vrijwaart Tonnie van Ham voor de schade die het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren 
van de door Tonnie van Ham geëvalueerde kandida(a)t(en) en Tonnie van Ham aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
enige schade ten gevolge hiervan.   

e. Iedere aansprakelijkheid van Tonnie van Ham vervalt door het verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van 
beëindiging van de dienstverlening ingevolgde de overeenkomst, dan wel de plaatsing van de kandidaat. Bepalend hierbij 
is de gebeurtenis die als eerste plaats vindt. 

   
Artikel 8 – Wanprestatie 
In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de Opdrachtgever of stillegging c.q. 
liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Tonnie van Ham gerechtigd zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan (buitengerechtelijk) te 
ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op betaling en schadevergoeding.

Artikel 9 – Toepasselijk recht 
Op de met Tonnie van Ham gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 10 – Geschillen 
Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 
zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter; één en ander onverminderd het recht van Tonnie van 
Ham geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Rechter van de woonplaats c.q. plaats van vestiging van Tonnie van Ham.  
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