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Algemene Voorwaarden Flexgenoot B.V. 
 
Artikel 1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Flexgenoot B.V., en de aan haar 
gelieerde dochterondernemingen, verder te worden aangeduid als Flexgenoot. 
 
1.2 Onder “diensten” wordt verstaan: alle door Flexgenoot voor een opdrachtgever uit te voeren diensten, 
waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - detachering, interim-opdrachten, projecten en werving en 
selectie. 
 
1.3 Onder "opdrachtgever" wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie Flexgenoot haar aanbiedingen en 
offertes richt, en degene die aan Flexgenoot een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Flexgenoot in enige 
rechtsbetrekking staat in verband met het verrichten van diensten. 
 
1.4 Onder “honorarium” wordt verstaan: het in het voorstel of de overeenkomst opgenomen totaalbedrag 
vanwege de door Flexgenoot te verlenen diensten. Dit in het voorstel of de overeenkomst opgenomen bedrag 
is het resultaat van de vergoeding voor de professionals en kandidaten en wordt berekend op basis van het 
tarief zoals vastgelegd in het voorstel of de overeenkomst. In geval van detachering is de opdrachtgever het 
honorarium verschuldigd over de overeengekomen periode en eventueel meer gewerkte uren, inclusief BTW 
en de in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigde premies. 
 
1.5 Onder "opdracht" wordt verstaan: de tussen Flexgenoot en de opdrachtgever, al dan niet op basis van een 
aanbieding of offerte van Flexgenoot overeengekomen opdracht, uit hoofde waarvan door Flexgenoot diensten 
worden verleend aan de opdrachtgever. 
 
1.6 Onder “detachering” wordt verstaan: het op tijdsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking stellen van eigen 
of externe medewerkers. Onder detachering wordt mede begrepen “uitzending”. 
 
1.7 Onder “werving en selectie” wordt verstaan: een met Flexgenoot overeengekomen opdracht tot het 
werven en selecteren en bij de opdrachtgever introduceren van één of meer kandidaten ten behoeve van een 
dienstverband. 
 
1.8 Onder “professional” wordt verstaan: degene die in arbeidsrechtelijke relatie staat tot Flexgenoot en die 
namens Flexgenoot voor bepaalde tijd of project op grond van een overeenkomst van opdracht zijn of haar 
professionele diensten verricht ten behoeve van een opdrachtgever van Flexgenoot. Onder professional wordt 
mede begrepen “uitzendkracht”. 
 
1.9 Onder “kandidaat” wordt verstaan: degene die door Flexgenoot wordt geworven en geselecteerd en bij de 
opdrachtgever wordt geïntroduceerd ten behoeve van een dienstverband of detachering. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onlosmakelijk onderdeel van, alle 
aanbiedingen en offertes (inclusief eventuele bijlagen) van Flexgenoot, van alle met Flexgenoot gesloten 
overeenkomsten (inclusief eventuele bijlagen) en van alle overige activiteiten, waaronder eveneens begrepen 
rechtsbetrekkingen die in de toekomst met Flexgenoot nog zullen worden aangegaan. 
 
2.2 Aanbiedingen en offertes van Flexgenoot zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen 
van een opdracht. Flexgenoot is aan een aanbieding en offerte niet gebonden. 
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2.3 Toepasselijkheid van door de opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden op de overeenkomst en 
de eventuele nader tussen Flexgenoot en opdrachtgever te sluiten overeenkomsten wordt door Flexgenoot 
hierbij van de hand gewezen. 
 
2.4 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Flexgenoot slechts indien deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
Artikel 3. Totstandkoming opdracht 
3.1 Opdrachten aan Flexgenoot hebben het karakter van een inspanningsverplichting. Het bereiken van het 
beoogde resultaat kan door Flexgenoot niet worden gegarandeerd en door de opdrachtgever niet worden 
afgedwongen. 
 
3.2 Alle aanbiedingen en offertes van Flexgenoot zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na 
dagtekening, tenzij anders aangegeven. 
 
3.3 Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding of offerte afwijkt, dan geldt dit als een 
nieuw aanbod van de opdrachtgever en als verwerping van de aanbieding of offerte van Flexgenoot. Dit nieuwe 
aanbod dient door Flexgenoot uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens Flexgenoot daaraan 
gebonden is. 
 
3.4 De voordrachten van kandidaten en professionals geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de 
normen van goed vakmanschap, onder voorbehoud dat de door de kandidaten en professionals en referenten 
verstrekte gegevens juist zijn. Referenties van kandidaten en professionals worden door de opdrachtgever 
alleen na overleg met Flexgenoot en na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat en professional 
nagetrokken. 
 
3.5 Flexgenoot is slechts jegens de opdrachtgever gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, 
danwel is begonnen met de uitvoering daarvan. De inhoud van deze onderliggende geschriften is daarbij 
leidend voor wat betreft de mate van gebondenheid van Flexgenoot. 
 
3.6.1 Een opdracht voor Flexgenoot bestaat uit het werven en selecteren en bij de opdrachtgever introduceren 
van een kandidaat of professional of meer kandidaten of professionals ten behoeve van een dienstverband of 
detacheringsopdracht. Er is sprake van een succesvolle vervulling van een opdracht indien de voorgestelde 
kandidaat het door de opdrachtgever aangeboden arbeidscontract ondertekent of indien de 
detacheringsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Flexgenoot door beide partijen is ondertekend of 
indien de voorgestelde kandidaat/professional zijn of haar werkzaamheden aanvangt. 
 
3.6.2 Onder een succesvolle vervulling van de opdracht wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van 
feitelijke tewerkstelling van een door Flexgenoot geïntroduceerde kandidaat en professional (bijv. als 
opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht etc.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging 
van de opdrachtgever en/of aan haar gelieerde bedrijven. 
 
3.6.3 Onder een succesvolle vervulling van de opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door 
Flexgenoot aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat en professional binnen twaalf maanden na die 
introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op 
enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een haar gelieerd bedrijf werkzaam is. 
 
3.7 Werknemers, waaronder mede begrepen professionals, die geen uitdrukkelijke schriftelijke volmacht 
hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens Flexgenoot aan te gaan of tot stand te brengen. 
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met de werknemers of professionals van Flexgenoot binden  
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Flexgenoot slechts dan indien deze schriftelijk door daartoe bevoegde leidinggevenden van Flexgenoot aan de 
opdrachtgever zijn bevestigd. 

3.8 De opdrachtgever is gehouden om binnen 5 werkdagen na het sluiten van de arbeidsovereenkomst tussen 
de opdrachtgever en de geselecteerde kandidaat een kopie van deze door partijen getekende 
arbeidsovereenkomst aan Flexgenoot te verstrekken. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of 
onjuiste gegevens verstrekt, is Flexgenoot gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te 
schatten en conform die schatting te factureren. 
 
3.9 De overeengekomen diensten worden alleen in Nederland uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht 
 
4.1 De keuze van de professional, die de werkzaamheden in het kader van een detachering opdracht verricht, 
vindt plaats in nauw overleg tussen Flexgenoot en de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor zijn uiteindelijke keuze van de professional. Flexgenoot accepteert, indien achteraf blijkt dat er een 
verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid. 
 
4.2 De werkzaamheden van de professional vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. 
Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de professional aan een contactpersoon die door de 
opdrachtgever is aangesteld. 
 
4.3 Indien de professional van Flexgenoot wegens ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of 
arbeidsrechtelijke sancties niet in staat is om de werkzaamheden bij opdrachtgever te verrichten gedurende 
een aaneengesloten periode van ten minste 15 werkdagen, is Flexgenoot gehouden om zo tijdig mogelijk zorg 
te dragen voor adequate vervanging. Na overleg tussen opdrachtgever en Flexgenoot kan worden besloten om 
de looptijd van het project te verlengen met een periode die ten minste gelijk is aan het aantal werkdagen 
waarop de professional, door de eerder in dit artikel genoemde oorzaken, niet beschikbaar is geweest. 
 
4.4 Indien de opdrachtgever een professional van Flexgenoot een arbeidsovereenkomst wenst aan te bieden of 
anderszins bij haar of aan haar gelieerde bedrijven aan het werk wenst te stellen zonder tussenkomst van 
Flexgenoot, treedt de opdrachtgever daarover in overleg met Flexgenoot. Beide partijen zullen overleggen of 
en zo ja onder welke voorwaarden de professional door de opdrachtgever of aan haar gelieerde bedrijven zal 
worden “overgenomen”. Het belang van de professional staat hierbij centraal.  
 
4.5 De opdrachtgever draagt zorg voor het nakomen van haar verplichtingen uit art. 7:658 BW en vrijwaart 
Flexgenoot tegen aanspraken van een gedetacheerde professional of daarvan afgeleide aanspraken. De 
opdrachtgever is gehouden aan Flexgenoot het salaris van de gedetacheerde professional te vergoeden over de 
periode waarin deze professional als gevolg van een verzuim van de opdrachtgever niet in staat is zijn of haar 
werkzaamheden te verrichten. 
 
Artikel 5. Honorarium en facturering bij detachering 
 
5.1 Alle door Flexgenoot aangeboden of genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW. 
 
5.2 Bij de vervulling van de opdracht wordt door Flexgenoot een honorarium bij de opdrachtgever in rekening 
gebracht zoals dat staat vermeld in de overeenkomst. 
 
5.3 De in de overeenkomst met opdrachtgever genoemde tarieven gelden op de dag van het sluiten van de 
overeenkomst. Flexgenoot heeft het recht de tarieven aan te passen op grond van de salarisontwikkelingen in 
verband met de cao-afspraken of wegens door de overheid opgelegde verhogingen in de loonkosten. Voor alle  
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diensten die worden geleverd in aanvulling op de overeengekomen diensten, zal een aangepast tarief in 
rekening worden gebracht dat geldt op de dag van de dienstverlening. Flexgenoot is voorts gerechtigd het 
honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de kandidaat/professional per 1 
januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie). 
 
5.4 Tenzij de opdrachtgever vooraf een schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens 
verschuldigd indien de door Flexgenoot geïntroduceerde professional al voor het geven van de opdracht of 
tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever bekend blijkt te zijn. 
 
5.5 Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en 
eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de professional niet werkzaam is geweest wegens ziekte 
en/of arbeidsongeschiktheid van de professional. 
 
5.6 Indien een professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan is overeengekomen, 
dan wordt de factuur verhoogd met het aantal uren dat meer is gewerkt vermenigvuldigd met het 
overeengekomen tarief. 
 
5.7 Een aanpassing van het honorarium wordt door Flexgenoot zo spoedig mogelijk schriftelijk aan 
opdrachtgever bekend gemaakt. 
 
5.8 Flexgenoot factureert op basis van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke of 
geaccordeerde digitale urenstaten, waarmee opdrachtgever zich akkoord verklaart met de kwaliteit van de 
geleverde diensten en zich verbindt om de gefactureerde diensten te betalen. Door ondertekening en 
accordering van deze urenstaten verklaart opdrachtgever zich hiermee akkoord. 
 
5.9 Indien de opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent of accordeert dan wel nalatig is de urenstaten van 
de professional voor akkoord te ondertekenen of te accorderen en/of niet binnen vijf werkdagen na de 
desbetreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenstaat aan Flexgenoot heeft 
verstrekt, is Flexgenoot bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, 
waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen. 
 
Artikel 6. Honorarium bij werving en selectie 
 
6.1 Alle door Flexgenoot aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW. 
 
6.2 Flexgenoot zal de factuur voor honderd procent van het honorarium versturen indien er tussen het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst en de datum indiensttreding van de kandidaat een periode van 
maximaal één maand zit. Is deze periode langer dan één maand dan zal Flexgenoot vijftig procent factureren bij 
het aangaan van de arbeidsovereenkomst en vijftig procent op de datum van de indiensttreding. Uiterlijk op de 
datum indiensttreding wordt honderd procent van het honorarium gefactureerd. 

6.3 De opdrachtgever is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Flexgenoot geïntroduceerde 
kandidaat al voor het geven van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever 
bekend blijkt te zijn. 
 
6.4 Bij no-cure-no-pay opdrachten en bij proactief aangeboden kandidaten zal het volledige honorarium 
verschuldigd zijn per de datum dat tussen opdrachtgever en een kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand 
is gekomen.  
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Artikel 7. Betaling 

7.1 De betalingstermijn van door Flexgenoot verzonden facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. De 
opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens Flexgenoot op te schorten. Tenzij 
het gebrek als zodanig door Flexgenoot wordt erkend. Slechts in dat geval is de opdrachtgever gerechtigd de 
betaling van maximaal 15% van het honorarium op te schorten, totdat het gebrek is hersteld. 
 
7.2 De in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bij niet-betaling 
binnen de genoemde termijn is de opdrachtgever een contractuele vertragingsrente aan Flexgenoot 
verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur per maand of gedeelte van de 
maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. De opdrachtgever wordt 
derhalve geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien er niet wordt betaald binnen de in lid 1 genoemde 
termijn en is al hetgeen Flexgenoot van de opdrachtgever te vorderen heeft ineens opeisbaar, zonder dat 
daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. 
 
7.3 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde 
kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de 
opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 
 
7.4 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 1 van dit artikel is Flexgenoot zonder nadere 
ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor zover zulks niet is 
uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. 
Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (in hoofdsom) belopen. 
 
7.5 Flexgenoot is bevoegd om haar eigen werkzaamheden op te schorten indien de betalingstermijn van de 
factuur/facturen aan de opdrachtgever is/zijn verstreken. 
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid van Flexgenoot 
 
8.1 Flexgenoot is gehouden zich in te spannen om een geschikte kandidaat of professional te werven en te 
selecteren ten behoeve van indiensttreding of detachering bij de opdrachtgever. Indien het gewenste resultaat, 
geheel of gedeeltelijk, uitblijft is Flexgenoot op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als 
gevolg daarvan ontstane schade. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden zijn betalingsverplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst met Flexgenoot na te komen.  
 
8.2 De opdrachtgever vrijwaart Flexgenoot voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die 
op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal Flexgenoot 
schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan Flexgenoot 
de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden. Indien Flexgenoot aansprakelijk is 
voor door de opdrachtgever geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief BTW 
dat Flexgenoot als honorarium voor de verleende opdracht heeft ontvangen. 
 
8.3 Voor zover Flexgenoot door haar professional wordt aangesproken tot vergoeding van de schade die hij of 
zij heeft geleden in de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden bij de opdrachtgever of een derde, is de 
opdrachtgever of een derde gehouden Flexgenoot te vrijwaren voor en schadeloos te stellen ter zake van deze 
aansprakelijkheid. 
 
8.4 Voor de beslissing om met een door Flexgenoot geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te 
gaan, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de 
opdrachtgever verantwoordelijk. Flexgenoot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van, 
en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Flexgenoot is aangedragen. 
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8.5 De opdrachtgever vrijwaart Flexgenoot voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid 
als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en 
dat mede bestond uit door Flexgenoot geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en 
voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere 
materialen. 
 
8.6 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid 
genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan 
Flexgenoot zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 
 
8.7 Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Flexgenoot verjaart en vervalt door verloop van één jaar na 
de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Flexgenoot als de 
daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 
 
Artikel 9. Garantieregeling werving en selectie 
 
9.1 Flexgenoot brengt kandidaten en opdrachtgevers bij elkaar. Voor de beslissing om met een door Flexgenoot 
voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan is de opdrachtgever verantwoordelijk.  
 
9.2 Wanneer een benoemde kandidaat zich voor de datum van indiensttreding terugtrekt, zal de procedure 
worden voortgezet. Als het honorarium al in rekening is gebracht en betaald, zal er, met uitzondering van 
promotie- en advertentiekosten, geen extra honorarium in rekening worden gebracht. Is het honorarium nog 
niet in rekening gebracht, dan wordt, in geval een nieuwe kandidaat wordt benoemd, op basis van de 
voortgezette procedure het honorarium bepaald en in rekening gebracht. 
 
9.3 Indien een door Flexgenoot bemiddelde kandidaat na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in 
dienst is, heeft Flexgenoot geen verplichting om een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren. Indien de 
opdrachtgever aan Flexgenoot vraagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren voor dezelfde functie 
waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest, dan wordt dat beschouwd als een 
nieuwe opdracht.  
 
9.4 Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Flexgenoot binnen 
veertien dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te 
stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 
 
Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
 
10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst ontstaan, zijn eigendom van opdrachtgever. Flexgenoot draagt hierbij alle 
intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst zullen ontstaan bij voorbaat over aan de opdrachtgever. Voor zover vereist zal 
Flexgenoot op verzoek van de opdrachtgever haar medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het 
deponeren van voornoemde rechten. 
 
10.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing ten opzichte van door Flexgenoot zelf (al dan niet vooraf) ontwikkelde 
producten die zij in de uitoefening van haar werkzaamheden ten behoeve van haar opdrachtgevers gebruikt. 
 
Artikel 11. Vertrouwelijkheid 
 
11.1 Het is de opdrachtgever toegestaan om gegevens van een door Flexgenoot voorgestelde kandidaat of 
professional bekend te maken, mits daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door  
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Flexgenoot. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid is de opdrachtgever een direct opeisbare boete 
verschuldigd van € 15.000,- exclusief BTW per overtreding, onverminderd het recht van Flexgenoot om 
volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
11.2 Flexgenoot is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens 
derden. Flexgenoot zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter 
bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 
 
11.3 Flexgenoot is bevoegd om de naam van de opdrachtgever op te nemen in een lijst van relaties, die op de 
website en/of via andere uitingen naar derden worden gepubliceerd, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk 
aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. 
 
Artikel 12. (Tussentijdse) beëindiging en wijziging van de opdracht 
 
12.1 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd 
verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van 
een bepaalde overeengekomen doelstelling. 
 
12.2 Een tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. Indien een gedetacheerde 
professional volgens de opdrachtgever niet voldoet, is dat geen grond voor opzegging van de overeenkomst. In 
dat geval treden de opdrachtgever en Flexgenoot met elkaar in overleg met als doel het zoeken naar een 
geschikte vervanger. 
 
12.3 Het honorarium van alle tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst door Flexgenoot 
verrichte werkzaamheden en de door Flexgenoot gemaakte onkosten zullen door de opdrachtgever worden 
betaald. 
 
12.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt of beëindigt, zal geen 
creditering van de gefactureerde honorarium en onkosten plaatsvinden. 
 
12.5 Onder tussentijdse beëindiging in dit artikel wordt mede verstaan het tussentijds wijzigingen van het 
functieprofiel in de ruimste zin van het woord. 
 
12.6 Een overeenkomt kan door Flexgenoot te allen tijde worden ontbonden. 
 
Artikel 13. Ontbinding 
 
Overeenkomsten tussen Flexgenoot en de opdrachtgever kunnen ontbonden worden zonder dat rechterlijke 
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop: 

- het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd; 
- de opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt; 
- de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld; 
- op de eigendommen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd. 

Artikel 14. Slotbepalingen 
14.1 Flexgenoot is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze 
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden hierbij door de 
opdrachtgever aanvaard. 
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14.2 De ongeldigheid c.q. nietigheid van enige bepaling van de overeenkomst en/of van deze voorwaarden, 
tast de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en/of van deze voorwaarden niet aan. Zulks 
zal slechts tot gevolg hebben dat de betreffende bepaling ongeldig c.q. nietig is. 
 
14.3 Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Flexgenoot en de opdrachtgever is het Nederlands 
recht van toepassing. 
 
14.4 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de opdracht tussen Flexgenoot en de 
opdrachtgever kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Alkmaar. 


