
 
ALGEMENE VOORWAARDEN BOARDROOM REBELS 
 

1. Begripsbepalingen 

a. Boardroom Rebels: 

Boardroom Rebels, handelsnaam van Boardroom Rebels BV, gedeponeerd bij de kamer van            

koophandel onder nummer 71727329. 

b. Rebel(s): 

Iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Boardroom Rebels dienstverlening verricht of            

gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever. 

c. Opdrachtgever: 

Iedere rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Boardroom Rebels.  

 

2. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Boardroom Rebels aan, en op iedere               

overeenkomst tussen Boardroom Rebels en een opdrachtgever waarop Boardroom Rebels deze           

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten             

van welke aard dan ook tussen Boardroom Rebels en een opdrachtgever, voor zover van deze               

voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever met wie            

eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de           

toepasselijkheid daarvan op een later met Boardroom Rebels gesloten overeenkomst in te stemmen.             

Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend. Boardroom Rebels is              

niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover die afwijken van deze              

voorwaarden. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige               

bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Boardroom Rebels en de              

opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde              

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of                

vernietigde bepaling zal worden nagestreefd. 

 

3. Dienstverlening 

a. Aard van de dienstverlening: 

Boardroom Rebels verleent een vooraf bepaalde en in een geaccordeerde offerte overeengekomen            

dienst. Daar waar Rebels worden ingezet - op locatie van de opdrachtgever, op locatie van Boardroom                

Rebels, op locatie van een derde, of online - is sprake van het afnemen van een dienst, waarbij het                   

doel, de werkwijze en de duur van de opdracht vooraf zijn bepaald en niet door de opdrachtgever                 

kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Boardroom Rebels.  

b. Gezagsverhouding:  

Er is geen sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de Rebel. De Rebels verlenen                

een vooraf overeengekomen dienst en staan onder leiding en toezicht van Boardroom Rebels. De              

opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de inhoud van het werk van de Rebels en de manier                

waarop de Rebel zijn bijdrage levert. De opdrachtgever geeft geen instructies ten aanzien van de aard                

en de duur van het werk. De verantwoordelijkheid voor het eindresultaat en de bijdrage van de                

Rebels berust bij Boardroom Rebels. Boardroom Rebels verricht geen allocatiefunctie; er wordt geen             

tijdelijke vacature ingevuld door de Rebels en er wordt geen invulling gegeven aan de vraag naar                

(tijdelijke) arbeid.  
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4. Betalingsvoorwaarden 

a. Betalingen 

Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Boardroom Rebels werken voor de opdrachtgever          

bevrijdend. Rechtstreekse betaling, in welke vorm dan ook, aan de Rebel zijn niet toegestaan,              

ongeacht de reden waarom of de wijze waarop deze plaatsvinden. Dergelijke betalingen en             

verstrekkingen verplichten Boardroom Rebels tot niets en leveren geen grond op voor enige             

schuldaflossing of verrekening.  

b. Verzuim 

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever 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 opdrachtgever daarnaast een vertragingsrente van 1% per maand, een              

gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan              

Boardroom Rebels verschuldigd.  

c. Kosten van juridische bijstand 

Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die               

Boardroom Rebels moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen             

door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke           

incassokosten van Boardroom Rebels, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een              

minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. 

d. Betalingstermijn 

Door het per email accorderen van een offerte ontstaat een bindende overeenkomst. Wanneer de              

opdrachtgever de offerte per email heeft geaccordeerd dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na              

factuurdatum te worden voldaan. 

e. Ontbinding 

Als een partij in gebreke blijft aan zijn overeengekomen verplichtingen te voldoen, is de andere partij -                 

naast hetgeen in de overeengekomen offerte is bepaald - gerechtigd de afspraken door middel van               

een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat            

de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een                 

redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Voorts is de ene partij               

gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de             

overeengekomen afspraken door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang           

geheel of gedeeltelijk te ontbinden als: a. de andere partij (voorlopige) surséance van betaling              

aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; b. de andere partij zijn eigen               

faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; c. de onderneming van de              

andere partij wordt geliquideerd; d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; e. buiten              

toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag                 

wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de                 

verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen. Als de opdrachtgever op het moment              

van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de afspraken had ontvangen, kan hij de               

overeengekomen offerte slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door             

of namens Boardroom Rebels nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Boardroom Rebels vóór de              

ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan           

haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.  
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5. Rebels 

a. Inplannen opdrachten 

Het inplannen van Rebels is mogelijk na voldane factuur. Inplannen van een opdracht is bindend. Bij                

verplaatsen worden meeruren in rekening gebracht, bij het afzeggen van een opdracht vervallen de              

ingeplande uren. Wanneer door overmacht minder dan het geoffreerde aantal Rebels beschikbaar is             

voor een opdracht, behoudt de opdrachtgever het recht om de niet geleverde uren op een later                

moment in te zetten zonder meerkosten. 

b. Duur van de opdracht 

Een opdracht heeft een duur van ten minste 3 aaneengesloten uren per Rebel.  

c. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding 

Als de opdrachtgever met een Rebel rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een            

andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Boardroom Rebels daarvan onverwijld          

schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te               

bespreken. 

d. Selectie 

De Rebels worden door Boardroom Rebels geselecteerd voor opdrachten.  

e. Reiskosten 

Rebels reizen met eigen vervoer van en naar de locatie van de opdrachtgever zoals overeengekomen               

in de geaccordeerde offerte. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de opdrachtgever er vooraf van op de                 

hoogte gesteld dat de daadwerkelijk gemaakte reiskosten achteraf worden gefactureerd aan de            

opdrachtgever.  

f. Zorgplicht  

De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige                  

werkplek van de Rebel. De opdrachtgever verstrekt de Rebel concrete aanwijzingen om te voorkomen              

dat de Rebel in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de              

opdrachtgever de Rebel persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. De         

opdrachtgever is tegenover de Rebel en Boardroom Rebels aansprakelijk voor en dientengevolge            

gehouden tot vergoeding van de schade die de Rebel in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt,                

tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Rebel.                 

Als de Rebel 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 Boardroom Rebels 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 Rebel. De opdrachtgever zal Boardroom Rebels te allen tijde vrijwaren tegen              

aanspraken, jegens Boardroom Rebels ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van             

de in dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Boardroom Rebels de bevoegdheid haar             

aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Boardroom             

Rebels tegen de opdrachtgever geldend te maken. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen               

voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte          

schade als bedoeld in dit artikel. 
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6. Aansprakelijkheid 

Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van             

redelijkheid en billijkheid, is Boardroom Rebels niet gehouden tot enige vergoeding van schade van              

welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de Rebel of aan zaken dan wel personen bij of van                    

de opdrachtgever. Eventuele aansprakelijkheid van Boardroom Rebels 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 Boardroom Rebels nooit           

aansprakelijk. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende             

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

geval dient de opdrachtgever Boardroom Rebels te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de             

Rebel of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel geleden door de Rebel of derden.                  

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is                

van opzet of grove schuld aan de zijde van Boardroom Rebels. 6. Boardroom Rebels heeft te allen                 

tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te               

maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Boardroom Rebels maatregelen te treffen die              

eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 

 

7. Overmacht 

In geval van overmacht van Boardroom Rebels zullen haar verplichtingen worden opgeschort, zolang             

de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Boardroom             

Rebels onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de afspraken blijvend of tijdelijk            

verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor              

haar risico behoort te komen. Zodra zich bij Boardroom Rebels een overmachttoestand voordoet als              

in dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.  

Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Boardroom Rebels zijn           

opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen             

betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. Boardroom             

Rebels is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij               

de opdrachtgever. 
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