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Algemene Voorwaarden Topselect detacheringen 

 

Algemene Voorwaarden van Topselect detacheringen geldend voor en onderdeel uitmakend 
van een opdracht (en aanbiedingen daartoe) en de opdrachtbevestiging, die Topselect 
detacheringen met opdrachtgevers aangaat. 
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Artikel 1. Werkingssfeer en begrippenkader 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere 
opdracht, die een opdrachtgever schriftelijk of digitaal is aangegaan met Topselect 
detacheringen.  

2. Deze Algemene Voorwaarden maken evenzeer deel uit van de aanbiedingen, die 
Topselect detacheringen aan potentiële opdrachtgevers doet in het kader van de 
totstandkoming van een opdracht.  

3. Onder een opdracht wordt begrepen een detacherings- en/of payrollopdracht.  

4. Onder een medewerker wordt begrepen een gedetacheerde en/of gepayrollde 
werknemer van Topselect detacheringen.  

 

Artikel 2. Geldigheid en inhoud van dienstverleningsovereenkomst 

1. Een opdracht geldt pas als tot stand gekomen wanneer de opdrachtgever deze 
schriftelijk of digitaal is aangegaan en Topselect detacheringen hiermee akkoord is 
gegaan.  

 

Artikel 3. Kosten en indexering  

1. De door Topselect detacheringen in rekening te brengen kosten zijn gebaseerd op 
de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren en zijn jaarlijks 
geïndexeerd.  

2. De door Topselect detacheringen aan de opdrachtgever in rekening te brengen 
kosten zijn opgebouwd uit de navolgende kostenposten:  

a. loonkosten medewerker inclusief sociale werkgeverslasten, kosten 
pensioenverzekering, risicodekking, scholing en eventuele 
onkostenvergoedingen;  

b. kosten dienstverlening.  

3. De kosten genoemd onder artikel 3.2. sub a worden jaarlijks verhoogd met een 
bedrag dat voortvloeit uit een jaarlijkse loonsverhoging waarop de medewerker 
aanspraak heeft, vermeerderd met de loonindexering die de gedetacheerde 
werknemer zal ontvangen voor geldontwaarding/verhoging kosten levensonderhoud.  
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4. De kosten genoemd onder artikel 3.2.sub b worden jaarlijks verhoogd met een 
percentage dat ten hoogste overeenkomt met het van overheidswege vastgestelde 

indexeringscijfer.  

5. Wettelijk verplichte verhogingen van loonkosten en/of daarvan afgeleide sociale 
werkgeverslasten alsmede van de kosten van een pensioenverzekering worden door 

Topselect detacheringen aan de opdrachtgever doorberekend.  

 

Artikel  4. Identificatie en arbeidstijden medewerker 

1. Op de 1e werkdag moet de opdrachtgever het originele identiteitsbewijs 
(paspoort of identiteitskaart) van de medewerker controleren. U mag dit 
identiteitsbewijs niet in uw administratie bewaren. Dit doet Topselect 
detacheringen als werkgever. Heeft uw medewerker echter een nationaliteit 
van 1 van de landen van buiten de Europsese Economische Ruimte (EER) dan 
moet u het identiteitsbewijs ook in uw administratie bewaren. 

2. De opdrachtgever moet controleren of de medewerker zich aan de 
Arbeidstijdenwet houdt. Dit betekent dat de medewerker niet meer dan 12 uur 
op een dag mag werken en na een werkdag minimaal 11 uur aaneengesloten niet 
mag werken. Ook moeten de rusttijden op een werkdag worden nageleefd. 

 

Artikel  5. Vakantie, ziekte en verzuim  

1. Tijdens vakantie en bijzonder verlof blijft de opdrachtgever aan Topselect 
detacheringen de kosten verschuldigd, indien bij de opdracht is gekozen voor een 
arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Indien is gekozen voor een 
arbeidsovereenkomst, dan maken de kosten van vakantiedagen, als ook de kosten 

van feestdagen, deel uit van de loonkosten van de medewerker.  

2. Tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid van de medewerker blijft de opdrachtgever 
gedurende maximaal 24 maanden de kosten verschuldigd.  

3. Wanneer de medewerker door oorzaken die aan de opdrachtgever zijn toe te 
rekenen niet in staat is of wordt gesteld zijn werkzaamheden uit te voeren, blijft 
de opdrachtgever de kosten verschuldigd.  

 

Artikel 6. Veiligheid  

1. De opdrachtgever is jegens Topselect detacheringen alsook tegenover de 
medewerker verplicht de locatie waarin en de middelen waarmee de 
gedetacheerde werknemer zijn werkzaamheden uitvoert op zodanige wijze in te 
richten en te onderhouden en aan de medewerker zodanige informatie te 
verstrekken over eventuele risico's die aan de uitvoering der werkzaamheden 
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verbonden zijn, dat de medewerker tegen gevaar voor lijf en goed zodanig 
beschermd is als redelijkerwijs in verband met de uitvoering der werkzaamheden 

kan worden verlangd.  

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

1. Indien de opdrachtgever namens een derde optreedt, is de opdrachtgever naast 
deze derde aansprakelijk voor alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.  

2. Topselect detacheringen is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die de 
medewerker in de uitvoering van zijn werkzaamheden aan de opdrachtgever of 
derden toebrengt. De opdrachtgever vrijwaart Topselect detacheringen tegen alle 
aanspraken, die derden terzake van juist bedoelde schade en verliezen tegen 
Topselect detacheringen zullen laten gelden.  

3. Topselect detacheringen is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen 

van de medewerker in de uitvoering van zijn werkzaamheden.  

4. De opdrachtgever vrijwaart Topselect detacheringen voor alle aansprakelijkheid, 
voortvloeiende uit 7:658 BW.  

5. De opdrachtgever verleent Topselect detacheringen de bevoegdheid de in dit 
artikel genoemde aanspraken op vrijwaring aan een derde belanghebbende te 
cederen of namens Topselect detacheringen jegens opdrachtgever geldend te 

maken.  

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom 

1. Alle kennis en goederen die door de opdrachtgever aan de medewerker ter 
beschikking worden gesteld, blijven eigendom van de opdrachtgever en zullen niet 
zonder toestemming van de opdrachtgever aan een derde ter beschikking worden 
gesteld.  

2. Alle aanspraken op auteursrecht, octrooirecht en andere rechten van intellectuele 
eigendom die Topselect detacheringen zal verwerven door de werkzaamheden van 
de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever 
vallen de opdrachtgever toe.  

3. Topselect detacheringen draagt op het eerste verzoek van de opdrachtgever de 
bovengenoemde relevante rechten gegenereerd door de medewerker in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever over aan de 
opdrachtgever.  
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Artikel 9. Facturering en betaling 

1. Topselect detacheringen zal de detacheringskosten volgens het overeengekomen 
(maand/uur)tarief bij de opdrachtgever in rekening brengen.  

2. De opdrachtgever is verplicht deze rekeningen binnen 30 dagen te voldoen, tenzij 

anders overeengekomen.  

3. De opdrachtgever is verplicht tot betaling zonder recht op aftrek of 
schuldvergelijking.  

4. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de opdrachtgever niet alleen 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, doch tenminste de wettelijke 
vertragingsrente verschuldigd.  

5. Alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, die Topselect detacheringen in 
redelijkheid moet maken ter inning van haar aan opdrachtgever in rekening 
gebrachte kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.  

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding  

1. Ieder der partijen is gerechtigd ingeval van niet tijdige dan wel niet behoorlijke 
nakoming van enige verplichting door de wederpartij, alsmede ingeval van 
faillissement of surseance van betaling zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling de opdracht, alsmede elke nadere overeenkomst die op deze 
opdracht is gebaseerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere 
uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige vorm van schadevergoeding of 
nakoming gehouden te zijn.  

 

Artikel 11. Geschillen 

1. Partijen verklaren op de detacheringsopdracht en alle daarop gebaseerde nadere 
overeenkomsten het Nederlandse recht van toepassing.  

2. Partijen verklaren de gerechtelijke instanties in het Arrondissement Utrecht bij 
uitsluiting bevoegd om in eerste instantie te oordelen over geschillen die over de 
opdracht (inclusief annex overeenkomsten) dan wel de uitvoering daarvan mochten 
ontstaan.  

 

 


