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ALGEMEEN 
 
De Algemene Voorwaarden van KC-service zijn van toepassing op de 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op 
de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de 
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).  
 
 
1. DEFINITIES 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de 
uitoefening van beroep of bedrijf aan een inlener uitzendkrachten ter beschikking stelt 
voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener;  
 
Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van een 
uitzendonderneming werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een 
inlener;  
 
Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van een 
uitzendonderneming voorziet van uitzendkrachten;  
 
Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen een uitzendonderneming en een inlener 
op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van die inlener door tussenkomst van 
die uitzendonderneming werkzaamheden zal verrichten;  
 
Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door de 
uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een 
door deze met de uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst arbeid te 
verrichten onder toezicht en leiding van die inlener;  
 
  

	
	 																																							
	  
	 	 	 	 	 	
	
	



	 																									
	

 
 
 
	
	
2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 
 
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de 

uitzendonderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen de 
uitzendonderneming en een inlener waarop de uitzendonderneming deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende 
leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de uitzendonderneming en 
een inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk 
schriftelijk is afgeweken.  

 
2 De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt 

geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de 
uitzendonderneming gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.  

 
3 Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. 
 
4 De uitzendonderneming is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de inlener 

voor zover die afwijken van deze voorwaarden. 
 
3. WIJZE VAN FACTURERING  
 
1 Bij verschil tussen de bij de uitzendonderneming ingeleverde tijdsverantwoording en 

de door inlener behouden gegevens daarvan geldt de bij de uitzendonderneming 
ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij anders overeengekomen.  
 

2 Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdsverantwoording betwist, kan de 
uitzendonderneming het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens 
de opgave van de uitzendkracht, tenzij de inlener aantoont dat de tijdverantwoording 
correct is. 

 
3 De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van de uitzendonderneming zonder 

enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn 
betaald. 

 
4 Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten 

gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden 
met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn 
dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich 
voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst. 

 
 
 
 
 

	
	
	



	 																									
	

 
 

 
 

 
5 De inlener kan de uitzendonderneming verzoeken om in overleg te treden over de 

mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de 
betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij 
bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden 
gemaakt. 

 
4. BETALINGSVOORWAARDEN 
 
1 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de uitzendonderneming werken voor de 

inlener bevrijdend. 
 
2 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan 

de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze 
waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen de 
uitzendonderneming niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of 
verrekening 

 
3 Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de 

betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan de uitzendonderneming kenbaar 
worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting 
van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op. 

 
4 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem 

verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende 
factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener een 
vertragingsrente van 0,1% per dag over het bruto factuurbedrag aan de 
uitzendonderneming verschuldigd, tevens wordt er eenmalig €35,- als zijnde 
administratiekosten in rekening gebracht.   

 
5 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand 

daaronder begrepen, die de uitzendonderneming moet maken ten gevolge van het 
niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van 
de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van de onderneming, te berekenen 
over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van €200,- vastgesteld op 
ten minste 15% van de hoofdsom.  

  

	
	
	



	 																									
	

 
 
 

 
 
5. AANSPRAKELIJKHEID 
 
1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de 

algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is de uitzendonderneming niet 
gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of 
indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de 
inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:  

a. De terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming 
aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te 
voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten  

b. Eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht  
c. Toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, 

waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.  
 

2 Eventuele aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor enige directe schade 
is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde 
dan wel te factureren bedrag. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is de 
uitzendonderneming nimmer aansprakelijk.  

 
3 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende 

aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 
1 van dit artikel.  

 
4 In ieder geval dient de inlener de uitzendonderneming te vrijwaren tegen eventuele 

vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld 
in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.  

 
5 De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid 

komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 
uitzendonderneming en/of diens leidinggevend personeel.  

 
6 De uitzendonderneming heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, 

eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend 
het recht van de uitzendonderneming maatregelen te treffen die eventuele schade 
kan voorkomen dan wel beperken. 

 
  

	
	
	



	 																									
	

 
 
 
 
 
6. OVERMACHT 
 
1 In geval van overmacht van de uitzendonderneming zullen haar verplichtingen uit 

hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht 
toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de 
uitzendonderneming onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de 
inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, 
noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te 
komen.  

 
2 Zodra zich bij de uitzendonderneming een overmacht toestand voordoet als in lid 1 

van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.  
 

3 Zolang de overmacht toestand voortduurt, zullen de verplichtingen van de 
uitzendonderneming zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor 
verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het 
intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan. 

 
4 Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de 

overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen 
gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming  
van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de 
inleenovereenkomst gehouden de door hem aan de uitzendonderneming 
verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de 
overmacht toestand, aan de uitzendonderneming te betalen.  

 
5 De uitzendonderneming is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot 

vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden 
na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 4 van dit artikel bedoeld. 

 
 
7. GESCHILLEN 
 
1 Op de inleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

 
2 Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de 

inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.  
 
  

	
	
	



	 																									
	

 
 
 
 
 

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten 
  
 
8. HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN 
 
1 De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en de 

uitzendonderneming. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-CAO voor 
Uitzendkrachten van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat er 
geen arbeidsovereenkomst.  

 
2 Bij het ter beschikkingstellen van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan 

de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. 
De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen 
werknemers.  

 
 
9. AANGAAN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE 
UITZENDKRACHT OF ZELFSTANDIGE 
 
1 Als de inlener met een hem door de uitzendonderneming ter beschikking gestelde of 

te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een 
andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij de uitzendonderneming 
daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de 
wens van de inlener te bespreken.  

 
2 De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht 

aan als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met de uitzendonderneming niet 
rechtsgeldig heeft beëindigd. Inlener verbeurt bij overtreding van dit verbod een 
dadelijk zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare boete van € 5.000,- per 
gebeurtenis en tevens € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, te 
betalen aan uitzendonderneming, zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. 

 
3 Het is de inlener verboden om de zelfstandige concurrerende werkzaamheden aan 

te bieden zonder tussenkomst van uitzendonderneming binnen 6 maanden na 
afloop van de laatste opdracht. Inlener verbeurt bij overtreding van dit verbod een 
dadelijk zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare boete van € 5.000,- per 
gebeurtenis en tevens € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, te 
betalen aan uitzendonderneming, zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. 

 
  

	
	
	



	 																									
	

 
 
 
 
	
10. SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN 
 
1 De uitzendkracht wordt door de uitzendonderneming gekozen enerzijds aan de hand 

van de bij de uitzendonderneming bekende hoedanigheden en kundigheden van de 
voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door 
de inlener aan de uitzendonderneming verstrekte inlichtingen betreffende de op te 
dragen werkzaamheden.  

 
2 Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te 

dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de 
inlener worden gesteld. In ieder geval zullen deze door de uitzendonderneming niet 
worden gehonoreerd.  

 
3 De inlener heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de 

inlener gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan 
de uitzendonderneming kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden de 
uitzendonderneming minimaal te betalen de aan de uitzendkracht verschuldigde 
beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale 
lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.  

 
 
11. ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS DE 
UITZENDONDERNEMING  
 
1 De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en 

artikel 7: 658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de 
uitzendkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te 
voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade 
lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.  

 
2 De inlener is tegenover de uitzendkracht en uitzendonderneming aansprakelijk voor 

en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in 
de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.  

 
3 Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft 

bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 
6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens de 
uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde 
personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 6.  

	
	
	



	 																									
	

 
 
 
 
 
4 De inlener zal de uitzendonderneming te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, 

jegens de uitzendonderneming ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener 
van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent de 
uitzendonderneming de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct 
belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens de uitzendonderneming tegen 
de inlener geldend te maken.  

 
5 De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende 

aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit 
artikel. 

 
 

	
	
	


