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In aanmerking nemende dat:
De opdrachtgever Neo-Mundo wenst te belasten met een opdracht:
1. Neo-Mundo zet in samenwerking met de opdrachtgever een of meerdere Consultants
tijdelijk in.
2. De werkzaamheden zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging en worden uitgevoerd
door Consultants in dienst bij Neo-Mundo BV, hierna te noemen “opdrachtnemer”;
3. De opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de opdracht met raad en daad terzijde kan
laten staan door andere expertise binnen Neo-Mundo en van de verbonden
schaduwexperts. Opdrachtgever is daarmee bekend en stemt daarin toe.
4. De partijen met deze algemene voorwaarden schriftelijk wensen vast te leggen onder
welke voorwaarden de bedoelde diensten zullen worden verleend.

Achtergrond vraagstelling
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•

Neo-Mundo stelt een Consultant op tijdelijke basis ter beschikking aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft zelf een Consultant geselecteerd die het beste aansluit.

•

Neo-Mundo voorziet de Consultant van steeds meer kennis, inzicht en praktische
vaardigheden in alle aspecten van de opdracht en wat daarmee samenhangt.

•

Zij werken resultaatgericht en op praktische wijze en dragen bij aan het verder
professionaliseren van de organisatie.

•

We bieden ook de mogelijkheid om na een periode de Consultant, onder voorwaarden,
in loondienst te nemen bij een wederzijdse wens: Na 52 weken en minimaal 1500 uur
inhuur, kan opdrachtgever zelf een contract aanbieden. Gebeurt dit eerder dan is een fee
van 50% van de uren die de organisatie nog zou afnemen verschuldigd.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 - Aanvang, omvang en duur van de overeenkomst
1.1. Aanvangsdatum, omvang en duur van de overeenkomst zijn opgenomen in de
opdrachtbevestiging.

1.2. Partijen zullen uiterlijk een (1) maand voor het verlopen van de termijn overleggen over
eventuele noodzaak tot verlenging. Opdrachtgever is gehouden bij een eventuele verlenging de
diensten van de opdrachtnemer via Neo-Mundo af te nemen. Een verlenging dient schriftelijk
plaats te vinden.

1.3 Tussentijdse bijstelling van de opdrachten is mogelijk na overleg en overeenstemming tussen
opdrachtgever en Neo-Mundo en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 - Uitvoering van de overeenkomst
2.1. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de realisatie van de opdracht zeker te
stellen.
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2.2. Er is geen sprake van enigerlei gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en Neo-Mundo
of de door haar ingeschakelde opdrachtnemers.

2.3. Opdrachtnemer is vrij werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten en zal deze conform
de binnen de beroepsgroep geldende codes naar beste eer en geweten uitvoeren.
Opdrachtnemer stemt zijn inzet en de tijdstippen, waarop hij de werkzaamheden verricht af met
de door de opdrachtgever aangewezen contactpersoon.

2.4. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal opdrachtnemer gebruik kunnen maken van
de faciliteiten van de opdrachtgever. Een en ander in overleg met de opdrachtgever.

2.5. De opdrachtgever is verplicht om Neo-Mundo per omgaande schriftelijk in te lichten
omtrent omstandigheden die de voortgang van de opdracht in de weg kunnen staan, eventuele
klachten ten aanzien van de persoon of het functioneren van opdrachtnemer daar onder
begrepen.

Artikel 3 - Vergoeding, declaratie en betaling
3.1. Het honorarium voor de opdrachtnemer is opgenomen in de opdrachtbevestiging.

3.2. Overige reiskosten en andere in het kader van de opdracht te maken kosten worden
uitsluitend vergoed voor zover van toepassing en na overlegging van deugdelijke specificaties.

3.3 De declaratie en facturatie van de kosten vindt per twee weken achteraf plaats op basis van
gerealiseerde inzet.

3.4 Betaling van de factuur dient door opdrachtgever aan Neo-Mundo binnen 14 dagen na
factuurdatum plaats te vinden.
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Artikel 4 - Tussentijdse beëindiging
4.1. Indien de realisatie van de gewenste doelstellingen niet haalbaar blijkt, de uitvoering van de
opdracht niet het gewenste effect heeft, er een onoverkomelijk verschil van inzicht bestaat
omtrent de invulling van de opdracht of de samenwerking niet optimaal verloopt, kan de
overeenkomst door betrokken partijen tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden schriftelijk per
aangetekend schrijven. De opdrachtgever zal in een dergelijk geval vooraf met de directie van
Neo-Mundo overleg plegen.

4.2. In afwijking van voorgaande artikelen kunnen partijen deze overeenkomst tussentijds
ontbinden en zonder betaling van enige schadevergoeding verplicht te zijn wanneer:
•

de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

•

de andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend;

•

de andere partij verkeert in een situatie van schuldsanering;

•

de onderneming van de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd;

•

conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de
eigendommen van de andere partij.

4.3. Neo-Mundo kan deze overeenkomst dx

oor schriftelijke opzegging met inachtneming van

een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien de andere partij na schriftelijke
ingebrekestelling nalatig blijft aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen

Artikel 5 - Vervanging opdrachtnemer
5.1. Indien de inzet van de opdrachtnemer niet meer mogelijk is, is Neo-Mundo gehouden
binnen twee weken vergelijkbare vervanging voor te stellen aan de opdrachtgever.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1. De opdrachtnemer zal de in de considerans onder a) genoemde opdracht naar beste
vermogen en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.
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6.2. Neo-Mundo en de door haar ingeschakelde personen zijn jegens opdrachtgever op geen
enkele wijze aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, ontstaan door handelingen of
nalaten van Neo-Mundo en de door haar ingeschakelde personen, verricht binnen hun
bevoegdheden of anderszins samenhangend met hun werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever, tenzij sprake is van schade die is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove
schuld van de kant van Neo-Mundo of de door haar ingeschakelde personen.

6.3. Voor zover aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever door Neo-Mundo niet is
uitgesloten, is deze beperkt tot het door Neo-Mundo met betrekking tot de zich voordoende
schade verzekerde bedrag.

6.4. Opdrachtgever vrijwaart hierbij Neo-Mundo en de door haar ingeschakelde voor schade die
ontstaat in geval van aansprakelijkheid van dezen jegens derden voor handelingen van c.q.
namens Neo-Mundo, verricht binnen hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is
ontstaan door opzet of grove schuld van Neo-Mundo of de door haar ingeschakelde personen.

6.5. Indien en voor zover Neo-Mundo dan wel de opdrachtnemer tegenover opdrachtgever of
personeelsleden van opdrachtgever tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het kader van
deze overeenkomst en/of in verband daarmede aansprakelijk mocht worden voor schade aan
installaties en eigendommen van opdrachtgever en/of letsel van personeelsleden van
opdrachtgever en/of van derden, is de aansprakelijkheid uit dien hoofde beperkt tot het bedrag
waarvoor de WA-bedrijfspolis van Neo-Mundo en/of dekking biedt. Deze beperking van
aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk voor de opdrachtnemer, werknemers van Neo-Mundo en/of
door Neo-Mundo anderszins ingeschakelde personen.

Artikel 7 - Geheimhouding
7.1. Neo-Mundo en opdrachtnemer verplichten zich uitdrukkelijk tot geheimhouding ten aanzien
van alle gegevens, documenten, bedrijfsprocessen en overige informatie welke hen in het kader
van de uitoefening van de opdracht ter kennis komen, waar het de opdrachtgever betreft

Algemene voorwaarden inhuur externen via Neo-Mundo

5

Artikel 8 - Slotbepalingen
Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts mogelijk bij een door beide partijen
ondertekend geschrift.

De opdrachtgever vrijwaart Neo-Mundo, alsmede de door haar in te schakelen opdrachtnemer,
tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Neo-Mundo in het kader
van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn
van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Neo-Mundo of opdrachtnemer.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen onveranderlijk domicilie ten kantore
van Neo-Mundo; in geval van geschillen zal uitsluitend de rechter binnen wiens ambtsgebied de
kantoorvestiging van Neo-Mundo valt, bevoegd zijn van de vordering kennis te nemen. Op deze
overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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