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Algemene voorwaarden 
 

Status B.V. 
 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Status B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Status B.V. gevestigd aan de 
Operaplein 19 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 
55220940. 
b. opdrachtgever: de wederpartij van Status B.V. die zich door tussenkomst van Status B.V. 
voorziet van uitzendkrachten; 
c. uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Status B.V. 
werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever; 
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Status B.V. en de opdrachtgever op basis waarvan 
een uitzendkracht ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van Status B.V. 
werkzaamheden zal verrichten; 
e. terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van de 
overeenkomst. 
 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
Status B.V. en de opdrachtgever waarop Status B.V. deze algemene voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.  
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, 
wordt hierbij door Status B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende 
bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de 
overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één 
overeenkomst. 
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. Status B.V. en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
worden genomen. 
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes  
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is 
genoemd.  
3.2 De door Status B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van 
de offerte.  
3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 
Status B.V. verstrekte gegevens. 
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen 
aanbod, is Status B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig 
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deze afwijkende aanvaarding tot stand.  
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Status B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
3.7 Status B.V. heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren. 
3.8 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Status B.V. opgestelde offerte en 
de daarbij behorende bescheiden. 
3.9 Kennelijke fouten of vergissingen op de websites en in folders of publicaties binden Status 
B.V. niet. 
 
 
Artikel 4 Overeenkomsten 
4.1 Status B.V. is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de 
overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan 
Status B.V. heeft geretourneerd dan wel zijn akkoord per e-mail heeft verzonden. 
4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
4.3 Tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst. 
 
Artikel 5 Overeenkomst voor bepaalde tijd 
5.1 De overeenkomst voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:  
a. of voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of 
voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum; 
b. of voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een 
objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van 
partijen), hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat 
de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen. 
5.2 De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode 
waarvoor zij is aangegaan.  
5.3 De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.  
5.4 Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging 
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen.  
 
Artikel 6 Overeenkomst voor onbepaalde tijd 
6.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd is de overeenkomst die niet wordt aangegaan voor 
bepaalde tijd.  
6.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van 
opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te 
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.  
 
Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst  
7.1 Status B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 
7.2 Status B.V. spant zich in om een geschikte uitzendkracht te vinden en zal een hoog niveau 
qua dienstverlening en integriteit handhaven, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking 
tot de geschiktheid van de voorgestelde uitzendkracht. 
7.3 De opdrachtgever vrijwaart Status B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever 
toerekenbaar is. 
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7.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde “door te 
lenen”; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding 
van deze derde verrichten van werkzaamheden. 
 
Artikel 8 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit of op 
welke grond dan ook, zullen eisen die door de opdrachtgever aan de kandidaat worden gesteld 
en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden genomen.  
 
Artikel 9 Vrijheid in selectie 
9.1 Status B.V. kiest de uitzendkracht uit aan de hand van de haar bekende hoedanig- en 
kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van de door de 
opdrachtgever aan Status B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen 
werkzaamheden anderzijds. 
9.2 Status B.V. is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen, die zij op een aanvraag 
uitzendt.  
9.3 Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de 
opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden door de uitzendkracht, 
aan Status B.V. kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan 
Status B.V. te betalen het honorarium voor de uitzendkracht over die eerste 4 uren, vermeerderd 
met het werkgeversaandeel van de sociale lasten en de premieheffing. 
9.4 Voor het overige is Status B.V. niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten 
respectievelijk voor geselecteerde uitzendkrachten, die niet blijken te voldoen aan de door de 
opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove 
schuld van Status B.V. bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever schriftelijk 
bij Status B.V. worden ingediend binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden door de 
betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever. 
 
Artikel 10 Vervanging en beschikbaarheid 
10.1 Status B.V. is gerechtigd om gedurende de looptijd van de overeenkomst een vervangende 
uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden 
afwijzen. 
10.2 Status B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot 
vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien Status B.V. om welke 
reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in 
de omvang als bij de opdrachtbevestiging of nadien is overeengekomen aan de opdrachtgever 
ter beschikking kan stellen. 
 
Artikel 11 Tarieven en toeslagen 
11.1 De opgegeven tarieven zijn in euro’s exclusief BTW en inclusief loonkosten, loonheffing en 
sociale premies.  
11.2 Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of tengevolge van 
wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het 
tijdstip van die wijzigingen aan de opdrachtgever doorberekend, ook als deze wijzigingen zich 
voordoen tijdens de duur van de overeenkomst. 
11.3 Indien de uitzendkracht overuren maakt, zal Status B.V. aan de opdrachtgever naast het 
overeengekomen tarief een toeslag in rekening brengen. 
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Artikel 12 Facturering 
12.1 Facturatie geschiedt eenmaal per maand. 
12.2 De facturen van Status B.V. zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op 
tijdverantwoording. Deze tijdverantwoording geschiedt door middel van tijd 
verantwoordingsformulieren. 
12.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en 
accorderen van de tijd verantwoordingsformulieren. De accorderen vindt plaats via ondertekening 
van het tijd verantwoordingsformulier, tenzij anders overeengekomen.  
12.4 Bij verschil tussen een bij Status B.V. ingeleverd tijd verantwoordingsformulier en het door 
de opdrachtgever behouden afschrift daarvan geldt het bij Status B.V. ingeleverde exemplaar als 
juist, tenzij de opdrachtgever het tegendeel aantoont. 
12.5 Als de uitzendkracht de gegevens op het tijd verantwoordingsformulier betwist, kan Status 
B.V. het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de 
uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tijd verantwoordingsformulieren correct 
zijn. 
12.6 Als de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Status B.V. de 
opdrachtgever factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. 
 
Artikel 13 Betaling 
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Status B.V. 
aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.  
13.2 Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit 5 dagen na 
factuurdatum schriftelijk of elektronisch, onder nauwkeurige opgave van redenen, aan Status B.V. 
te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. 
13.3 Indien bij Status B.V. gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de 
opdrachtgever, heeft Status B.V. het recht van de opdrachtgever te eisen dat deze een 
deugdelijke zekerheid stelt. 
13.4 Indien betaling van het factuurbedrag niet binnen 14 dagen is verricht, zal Status B.V. de op 
dat moment geldende wettelijke rente in rekening brengen tot het moment van voldoening van 
het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig 
blijft de vordering te voldoen, kan Status B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval de 
opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale factuurbedrag en wettelijke rente tevens 
gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 
13.5 Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Status B.V. werken voor de opdrachtgever 
bevrijdend.  
13.6 Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan 
de uitzendkracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks 
geschiedt. 
13.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever 
zijn de vorderingen van Status B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 
Artikel 14 Verplichtingen van de opdrachtgever 
14.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Status B.V. aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Status B.V. worden verstrekt. 
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Status B.V. 
zijn verstrekt, heeft Status B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
14.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Status B.V. op enigerlei wijze 
gegevens over uitzendkrachten aan derden door te geven of uitzendkrachten aan derden voor te 
stellen. 
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14.3 Bij de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Status B.V. aan de opdrachtgever, 
werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever 
neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Status B.V. 
heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden. De 
opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt 
aangemerkt als werkgever. 
14.4 De opdrachtgever is jegens Status B.V. en haar uitzendkrachten verplicht de lokalen, 
werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de uitzendkracht de arbeid laat 
verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten 
van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen 
gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met 
de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever die verplichtingen niet is 
nagekomen, is hij jegens Status B.V. gehouden tot vergoeding van de schade aan de 
uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak of 
werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming 
aan overmacht, of die schade in belangrijke mate hoofdzakelijk aan grove schuld van de 
uitzendkracht is te wijten. 
14.5 Indien een uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval 
overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Status B.V. daarover 
te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze. 
14.6 Voor het overige zal de opdrachtgever zich tegenover de uitzendkracht gedragen zoals een 
goed werkgever betaamt overeenkomstig verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten 
aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Status B.V. voor eventuele 
aanspraken van de uitzendkracht ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd 
met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, 
door nalaten of handelen van de uitzendkracht tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht. 
 
Artikel 15 Arbeidsduur en werktijden 
15.1 De arbeidsduur en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden 
vastgesteld in de overeenkomst, dan wel anders overeengekomen.  
15.2 De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij de 
opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De 
opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht 
voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de 
rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. 
 
Artikel 16 Verbod tewerkstelling in het buitenland  
Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden uitzendkracht buiten Nederland te 
werk te stellen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Status B.V. De opdrachtgever dient de 
uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Status B.V. haar 
toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uitzendkracht van 
werkzaamheden buiten Nederland intrekt. 
 
Artikel 17 Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door de opdrachtgever met de 
uitzendkracht 
17.1 Als de opdrachtgever met een hem door Status B.V. ter beschikking gestelde of te stellen 
uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige 
arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Status B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. 
Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken. Het 
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aangaan van een arbeidsovereenkomst, dan wel andersoortige arbeidsverhouding is enkel 
toegestaan, na vooraf overleg met Status B.V. 
17.2 Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan: 
a. het aanstellen als ambtenaar; 
b. de overeenkomst van opdracht; 
c. de aanneming van werk; 
d. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde 
(bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming dan Status B.V.) voor hetzelfde of ander werk. 
17.3 De opdrachtgever gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht 
aan, als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Status B.V. niet rechtsgeldig heeft 
beëindigd. 
17.4 De opdrachtgever waarmee een dagvergoeding is overeengekomen is aan Status B.V. een 
direct opeisbare vergoeding verschuldigd van € 5.000,- per werknemer indien hij een 
arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de uitzendkracht 
aangaat, en: 
a. de uitzendkracht bij de opdrachtgever nog niet heeft gewerkt maar wel is voorgesteld als 
kandidaat door Status B.V. 
17.5 De vergoeding bedraagt 25% van het van toepassing zijnde uurtarief van de uitzendkracht 
vermenigvuldigd maal 1040 uren. Het aantal uren dat al gewerkt is door de uitzendkracht bij de 
opdrachtgever worden hierop in mindering gebracht. 
 
Artikel 18 Aansprakelijkheid 
18.1 Status B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan goederen of letsel aan personen die direct 
of indirect het gevolg is van een defect aan of niet naar behoren functioneren van het door de 
uitzendkracht te rijden voertuig dan wel te gebruiken werktuig. 
18.2 Status B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door eenzijdige opzegging 
van de uitzendkracht. 
18.3 Status B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van de 
uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of een derde. 
18.4 Indien de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft 
bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 
BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Status B.V. gehouden tot vergoeding 
van de schade aan de bedoelde personen. 
18.5 Status B.V. staat niet in voor de juistheid van de door de uitzendkracht verstrekte gegevens. 
Status B.V. is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de uitzendkracht aan de opdrachtgever 
onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. 
18.6 Status B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van de 
terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Status B.V. aan de opdrachtgever, ook wanneer 
blijkt dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde 
vereisten. 
18.7 Status B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, die door Status 
B.V. uitgezonden uitzendkrachten zijn veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf. De 
opdrachtgever vrijwaart Status B.V. voor eventuele aanspraken van derden, welke schade en/of 
verliezen hebben geleden, die een door Status B.V. uitgezonden kracht heeft veroorzaakt bij 
en/of tijdens het verrichten van diens werkzaamheden. 
18.8 De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende 
aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit 
artikel. 
18.9 Status B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder 
begrepen gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 



Status BV 
operaplein 19  

3816 JB Amersfoort         
                                                                                                           Tel: 033 - 462 47 37 

KVK 55220940  
BTW NL851613585B01 

Op al onze contracten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 7 van 8 

18.10 Status B.V. heeft te allen tijde het recht, schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. 
Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Status B.V. maatregelen te treffen die eventuele 
schade kan voorkomen dan wel beperken. 
18.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe 
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Status B.V. of 
haar leidinggevend persoon. 
 
Artikel 19 Ontbinding 
19.1 Status B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de 
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
19.2 Voorts is Status B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan 
wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
19.3 Status B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Status B.V. ter kennis is 
gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen 
niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts 
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
tekortkoming haar rechtvaardigt. 
19.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Status B.V. op de 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Status B.V. de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 
 
Artikel 20 Overmacht  
20.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening 
komt.  
20.2 Van overmacht aan de zijde van Status B.V. is onder andere sprake indien Status B.V. 
verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te 
voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, 
overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare 
werknemers.  
20.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Status B.V. langer dan 2 maanden heeft 
geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
20.4 Voor zover Status B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Status B.V. 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een 
afzonderlijke overeenkomst. 
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Artikel 21 Wijziging gegevens opdrachtgever 
De opdrachtgever zal Status B.V. steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van 
wijzigingen in zijn gegevens. 
 
 
Artikel 22 Geheimhouding  
22.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt 
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van 
de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het 
doel waarvoor deze verstrekt zijn.  
22.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Status B.V. 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derden mede te verstrekken, en Status B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan 
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Status B.V. 
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd 
tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
22.3 De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis 
gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in 
overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Status B.V. is 
niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat hij deze 
verplichting niet is nagekomen. 
 
Artikel 23 Intellectuele eigendomsrechten 
23.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Status B.V. aan de opdrachtgever verstrekte 
gegevens betreft, verblijven bij Status B.V. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om dergelijke 
gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren. 
23.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een overeenkomst door Status B.V. wordt 
verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Status B.V. 
onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd. 
23.3 Status B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 
kennis van derden wordt gebracht. 
 
Artikel 24 Slotbepalingen 
24.1 Status B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de 
gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Status 
B.V. zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke 
bekendmaking in werking. 
24.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst met 
onmiddellijk ingang opzeggen, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de 
opdrachtgever. 
24.3 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 van het arrondissement, waarin Status B.V. 
gevestigd is. 
24.4 Status B.V. en de opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich 
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
24.5 Op elke overeenkomst tussen Status B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing.  


