
ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

WAT-Company B.V. 

gevestigd te Geldrop aan de Laan der Vier 

Heemskinderen 7, ingeschreven in het 
handelsregister van de KvK onder nummer: 

58199748 

 

Dit document bevat de algemene 

voorwaarden welke van toepassing zijn op de 

dienstverlening van WAT-Company B.V. De 
dienstverlening van WAT-Company B.V. 

bestaat uit het intermediëren van 

hogeropgeleide ZZP’ers ten behoeve van 

bedrijven en instellingen alsmede de 

betreffende ZZP’ers. 

 
Artikel 1: Werkingssfeer 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten 

en overige overeenkomsten van WAT-

Company B.V., voor zover één en ander 

betrekking heeft op intermediëren en overige 
diensten, één en ander voor zover de aard 

van de dienstverlening zich hiervoor leent. 

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden 

van de opdrachtgever zijn niet van 

toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 
3. Van deze algemene voorwaarden 

afwijkende afspraken zijn slechts van 

toepassing indien schriftelijk 

overeengekomen. 

 

Artikel 2: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt 

verstaan onder: 

1. WAT: 

WAT-Company B.V. gevestigd te Geldrop aan 

de Laan der vier Heemskinderen 7, 

ingeschreven in het handelsregister van de 
KvK onder nummer: 58199748 

2. ZZP’er: 

iedere natuurlijke persoon (m/v) 

en/rechtspersoon, die gebruik maakt van de 

diensten van WAT met betrekking tot 

intermediëren en overige aangelegenheden 
(tegen vergoeding), met het doel een 

rechtstreekse overeenkomst van opdracht 

(niet zijnde een arbeidsovereenkomst) tot 

stand te brengen tussen de ZZP’er en de bij 

WAT aangesloten opdrachtgever. 

3. opdrachtgever: 
iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast 

WAT partij is bij een opdracht. 

4. opdracht: 

de overeenkomst tussen een opdrachtgever 

en/of ZZP’er en WAT op grond waarvan WAT 
diensten gericht op het intermediëren 

verricht met het doel een overeenkomst van 

opdracht (niet zijnde een 

arbeidsovereenkomst) tot stand te brengen 

tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. 

5. vergoeding: 
de vergoeding voor het intermediëren 

exclusief kosten en BTW die opdrachtgever 

en ZZP’er aan WAT is verschuldigd indien de 

opdrachtgever voor zich, middels en/of voor 

derden een overeenkomst van welke aard 

dan ook aangaat met een ZZP’er. 
6. schriftelijk: 

op schrift gesteld of elektronisch 

overeengekomen. 

7. intermediëren: de dienstverlening van 

WAT gericht op het intermediëren van 

ZZP’ers voor het vervullen van (een) 
opdracht(en) van de opdrachtgever, teneinde 

een overeenkomst van opdracht tussen de 

ZZP’er en de opdrachtgever tot stand te 

brengen. 

 

Artikel 3: Procedure 
1. De opdrachtgever/ZZP’er verleent alle 

redelijkerwijs te verlangen medewerking die 

nodig is voor een goede uitvoering van de 

opdracht en overige diensten en verstrekt 

WAT, indien daarom wordt verzocht, voor 

aanvang van de opdracht alle relevante 
informatie, waaronder een accurate 

omschrijving van de functie, functie-eisen, 

tijden voor uitvoering van de opdracht, 

opdrachtduur, werkzaamheden, plaats, 

omstandigheden en de beoogde looptijd van 

de opdracht. 
 

Artikel 4: Betaling 

1. De opdrachtgever/ZZP’er is gehouden elke 

factuur van WAT te voldoen binnen 30 

kalenderdagen na de factuurdatum. De 

factuur is voldaan indien en zodra het 
verschuldigde bedrag door WAT is 

ontvangen. 

2. Uitsluitend betalingen aan WAT werken 

bevrijdend. Betalingen door de opdrachtgever 

aan een ZZP’er, onder welke titel ook, zijn 

onverbindend tegenover WAT en kunnen 
geen grond opleveren voor schulddelging of 

verrekening. 

3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 

genoemde termijn is betaald, is de 

opdrachtgever/ZZP’er vanaf de eerste dag na 

het verstrijken van de betalingstermijn van 
rechtswege in verzuim en een rente van 1% 

per kalendermaand verschuldigd over het 

openstaande bedrag, waarbij een gedeelte 

van een maand voor een volle maand wordt 

gerekend. De in het bezit van WAT zijnde 

doordruk of kopie van de door WAT aan de 
opdrachtgever/ZZP’er verzonden factuur 

geldt als volledig bewijs van de 

verschuldigdheid van de rente en de dag, 

waarop de renteberekening begint. 

4. Indien de opdrachtgever/ZZP’er de factuur 

geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit 
binnen veertien kalenderdagen na 

factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige 

opgaaf van redenen, aan WAT te melden. Na 

deze periode vervalt het recht van de 

opdrachtgever/ZZP’er om de factuur te 

betwisten. De bewijslast betreffende tijdige 
betwisting van de factuur rust op de 

opdrachtgever/ZZP’er. Betwisting van de 

factuur ontslaat de opdrachtgever/ZZP’er niet 

van zijn betalingsverplichting. 

5. De opdrachtgever/ZZP’er is niet bevoegd 
het factuurbedrag, ongeacht of hij dit 

betwist, te verrekenen met een al dan niet 

terecht vermeende tegenvordering en/of de 

betaling van de factuur op te schorten. 

6. Indien de financiële positie en/of het 

betalingsgedrag van de opdrachtgever/ZZP’er 
daartoe, naar het oordeel van WAT, 

aanleiding geeft, is de opdrachtgever/ZZP’er 

verplicht op schriftelijk verzoek van WAT een 

voorschot te verstrekken en/of afdoende 

zekerheid, door middel van een 

bankgarantie, pandrecht of anderszins, te 
stellen voor zijn verplichtingen jegens WAT. 

Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel 

bestaande als toekomstige verplichtingen, 

een voorschot uitsluitend voor toekomstige 

verplichtingen. De omvang van de gevraagde 

zekerheid en/of het gevraagde voorschot 
dient in verhouding te staan tot de omvang 

van de desbetreffende verplichtingen van de 

opdrachtgever/ZZP’er. 

7. Indien de opdrachtgever/ZZP’er het in lid 6 

bedoelde voorschot niet verstrekt of de 

gevraagde zekerheid niet stelt binnen de 
door WAT gestelde termijn, is de 

opdrachtgever/ZZP’er hiermee in verzuim 

zonder dat hiertoe een nadere 

ingebrekestelling is vereist en is WAT 

dientengevolge gerechtigd de uitvoering van 

al haar verplichtingen op te schorten dan wel 
de ontbinding van alle opdrachten bij de 

opdrachtgever/ZZP’er in te roepen. 

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

(incasso)kosten, die WAT maakt als gevolg 

van de niet-nakoming door de 

opdrachtgever/ZZP’er van diens 
verplichtingen op grond van dit artikel, 

komen geheel ten laste van de 

opdrachtgever/ZZP’er. De vergoeding terzake 

van buitengerechtelijke kosten wordt 

gefixeerd op 15% van de verschuldigde 

hoofdsom inclusief BTW en rente (met een 
minimum van EUR 250,- per vordering), 

tenzij WAT aantoonbaar meer kosten heeft 

gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal 

steeds zodra de opdrachtgever/ZZP’er in 

verzuim is door de opdrachtgever/ZZP’er 

verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in 
rekening worden gebracht. 

 

Artikel 5: Inspanningsverplichting en 

aansprakelijkheid 

1. WAT is gehouden zich in te spannen om de 

opdracht tot intermediëren en eventuele 
overige diensten naar behoren uit te voeren. 

Indien en voor zover WAT deze verplichting 

niet nakomt, is 

WAT, met inachtneming van het hierna in de 

leden 2 en 3 en het elders in de algemene 

voorwaarden bepaalde, gehouden tot 
vergoeding van de daaruit voortvloeiende 

directe schade van de opdrachtgever/ZZP’er, 

mits de opdrachtgever/ZZP’er zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het 

ontstaan of bekend worden van die schade 

een schriftelijke klacht terzake indient bij 
WAT en daarbij aantoont dat de schade het 

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van WAT. 

2. Iedere aansprakelijkheid van WAT is 

beperkt tot het door WAT aan de 

opdrachtgever/ZZP’er in rekening gebrachte 
of te brengen vergoeding voor het 

intermediëren. Het door WAT maximaal uit te 

keren bedrag gaat in geen geval het door 

haar verzekering uit te keren bedrag te 

boven. 
3. Aansprakelijkheid van WAT voor indirecte 

schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen, 

imagoschade en schade door 

bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen 

uitgesloten. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Artikel 6: Geheimhouding 

1. WAT en de opdrachtgever/ZZP’er zullen 

geen vertrouwelijke informatie van of over de 

andere partij, diens activiteiten en relaties, 

die hen ter kennis is gekomen ingevolge de 
opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en 

alsdan voor zover – verstrekking van die 

informatie nodig is om de opdracht naar 

behoren te kunnen uitvoeren of op hen een 

wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

2. Het staat de opdrachtgever vrij om de 
ZZP’er rechtstreeks te verplichten tot 

geheimhouding. De opdrachtgever informeert 

WAT over zijn voornemen daartoe en 

verstrekt een afschrift van de terzake 

opgemaakte verklaring/overeenkomst aan 

WAT. WAT is niet aansprakelijk voor een 
boete, dwangsom of eventuele schade van de 

opdrachtgever als gevolg van schending van 

die geheimhoudingsplicht door de 

ZZP’er. 

 

 
Artikel 7: Persoonsgegevens 

Het is WAT uitsluitend toegestaan die 

(persoons-)gegevens aan de opdrachtgever 

te verstrekken indien de Wet bescherming 

Persoonsgegevens zich hier niet tegen verzet. 

Gegevens van ZZP’ers die in het kader van 
de opdracht – en uitsluitend met dat 

doel – aan de opdrachtgever worden 

verstrekt, dienen vertrouwelijk en met 

inachtneming van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens te worden behandeld en 

mogen niet aan derden worden doorgegeven, 
tenzij een wettelijk voorschrift of een 

rechterlijke uitspraak hem tot bekendmaking 

dwingt. De opdrachtgever is aansprakelijk 

voor – en zal WAT vrijwaren tegen – schaden 

en verliezen vanwege onjuist gebruik van die 

gegevens. 
 

Artikel 8: De opdracht tot het 

intermediëren van ZZP’ers 

1. WAT spant zich in om binnen een redelijke 

termijn naar beste kunnen de opdracht uit te 

voeren. 
2. Er is sprake van een plaatsing op het 

moment dat de opdrachtgever voor zich, 

middels en/of voor derden een overeenkomst 

van welke aard dan ook aangaat met de door 

WAT in het kader van een opdracht naar 

voren gekomen ZZP’er. 
3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor 

zijn uiteindelijke keuze van een ZZP’er. 

4. WAT is niet aansprakelijk indien de ZZP’er 

niet blijkt te voldoen aan de vereisten of 

verwachtingen van de opdrachtgever of voor 
schade veroorzaakt door de ZZP’er, tenzij 

dit het aantoonbare gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van WAT bij het 

intermediëren. 

5. WAT is evenmin aansprakelijk voor door 

de opdrachtgever geleden schade(n), in de 
ruimste zin des woords, indien een door WAT 

in het kader van een opdracht of introductie 

aangeboden ZZP’er besluit geen 

overeenkomst met de opdrachtgever aan te 

gaan of besluit een met de opdrachtgever 

aangegane overeenkomst (voortijdig) te 
beëindigen. 

 

 

 

 

 
 

Artikel 9: Vergoeding 

1. Voor iedere plaatsing is de 

opdrachtgever/ZZP’er  een vergoeding voor 

het intermediëren aan WAT verschuldigd ter 

grootte van de overeenkomst vermelde 

vergoeding. Het is ZZP’er verboden buiten 

WAT om, met een of meerdere 

opdrachtgever(s) rechtstreeks en zonder 

medeweten en voorafgaande schriftelijke 

toestemming van WAT een overeenkomst 

aan te gaan, betreffende een opdracht welke 

door opdrachtgever reeds bij WAT is uitgezet. 
In geval van overtreding is ZZP’er aan WAT 

bedoelde vergoeding verschuldigd, welke 

vergoeding alsdan wordt gefixeerd op een 

bedrag van minimaal € 10.000, - (exclusief 

BTW), onverminderd het recht van WAT om 

betaling te vorderen van de volledig 
verschuldigde vergoeding.  

2. De vergoeding voor het intermediëren is 

ter dekking van de in de overeenkomst 

genoemde activiteiten en instrumenten van 

WAT. Overige activiteiten en instrumenten 
worden in overleg met de opdrachtgever 

toegepast en separaat in rekening gebracht. 

 

Artikel 10: Slotbepalingen 

1. Alle geschillen die voortvloeien uit of 

samenhangen met een rechtsverhouding 
tussen partijen waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in 

eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht 

door de bevoegde rechter in het 

arrondissement Limburg. 

2. Indien één of meer bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd worden, zullen de opdracht en de 

Algemene Voorwaarden voor het overige van 

kracht blijven. De bepalingen die niet 

rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen 

worden toegepast, zullen worden vervangen 
door bepalingen die zoveel mogelijk 

aansluiten bij de strekking van de te 

vervangen bepalingen. 

 


