Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden
Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Avanti. Deze voorwaarden worden
gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten, die deel uitmaken van Avanti
Uitzendbureau B.V. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden voor het ter
beschikking stellen van uitzendkrachten (per 1 augustus 2018) van de Nederlandse Bond van
Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Amsterdam onder nummer DS 40538398. Avanti is aangesloten bij de NBBU. Het grootste gedeelte
van deze algemene voorwaarden komt dan ook overeen met de NBBU-voorwaarden.
De uitzendverhouding
De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere
karakter van de uitzendverhouding, die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van
goederen of het aannemen van werk. Bij de uitzendverhouding zijn drie partijen betrokken: de
opdrachtgever, de uitzendkracht en Avanti. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle
betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene voorwaarden is het volgende van
belang. Tussen de uitzendkracht en Avanti bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere
arbeidsovereenkomst, waarbij de uitzendkracht door Avanti ter beschikking wordt gesteld van een
opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan
verrichten. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van Avanti. De uitzendkracht is werkzaam op
basis van een uitzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’, een uitzendovereenkomst voor bepaalde
tijd of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zolang het uitzendbeding van toepassing is
eindigt de uitzendovereenkomst als de opdrachtgever de uitzending beëindigt (of bij ziekmelding). Is
de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde
tijd, dan betekent het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst
tussen uitzendkracht en uitzendonderneming. Doorgaans wordt dan gesproken over ‘detachering’. In
de algemene voorwaarden vindt u dit begrip overigens niet terug. Daarin is aangesloten bij de
wettelijke terminologie (‘uitzendovereenkomst’, ‘terbeschikkingstelling’). De rechtspositie en de
arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht zijn geregeld in de (NBBU) CAO voor Uitzendkrachten.
Kern van de rechtspositieregeling is dat de uitzendkracht meer rechten opbouwt naarmate hij langer
voor Avanti werkt. Na verloop van tijd kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast.
Tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De uitzendkracht
is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden
liggen bij die opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en Avanti bestaat een (overeenkomst van)
opdracht, op basis waarvan een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld en waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken
als de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief.
Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd.
De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht.
Deze inleiding is bedoeld om de hoofdlijnen van de algemene voorwaarden toe te lichten. De tekst
van de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, zoals
gedeponeerd bij de KVK, is bepalend.

De uitvoering van de opdracht
De opdracht strekt tot het ter beschikking stellen van een uitzendkracht. Avanti is deskundig op dit
gebied en doet in dit kader zijn uiterste best om de wensen van opdrachtgevers, bijvoorbeeld die ten
aanzien van opleiding, vaardigheden en beschikbaarheid, zo goed mogelijk te honoreren. De
arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dat altijd lukt. Daarnaast is
Avanti erg afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van de
uitzendkracht.
De duur van de opdracht
De duur van de opdracht wordt zo goed mogelijk afgestemd met de opdrachtgever. Er zijn twee
mogelijkheden: - een opdracht voor een vaste periode (‘bepaalde tijd’): deze kan tussentijds niet
beëindigd worden, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat dat juist wel kan; - een opdracht voor
een (nog) onbekende periode (‘onbepaalde tijd’): deze kan altijd – met inachtneming van een
opzegtermijn – worden beëindigd, tenzij juist is afgesproken dat dat (gedurende een bepaalde
periode) niet kan.
In alle gevallen geldt dat de opdracht kan worden beëindigd als de andere partij zich toerekenbaar
niet aan de afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld in geval van
faillissement). Ook eindigt de opdracht als er een einde komt aan de arbeidsrelatie tussen Avanti en
de uitzendkracht, bijvoorbeeld omdat de uitzendkracht elders een baan vindt.
Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid Avanti is voor een aantal (wettelijke)
verplichtingen, die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever.
Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’, het
naleven van de regels omtrent arbeidstijden en het verstrekken van een zogenoemd Arbodocument
aan de uitzendkracht. Avanti moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn
medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij dit niet of niet
tijdig doet. Zoals gezegd, liggen leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden
door de uitzendkracht bij de opdrachtgever. Avanti heeft geen invloed op de werkzaamheden en de
omstandigheden waaronder deze worden verricht. Het is dan ook de opdrachtgever die
verantwoordelijk is voor het werk en de werkomstandigheden. De opdrachtgever wordt geacht de
uitzendkracht net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als zijn eigen werknemers. Zo is
bijvoorbeeld in de Arbeidsomstandighedenwet geregeld dat de opdrachtgever ‘werkgever’ van de
uitzendkracht is in de zin van die wet. In het verlengde van deze verantwoordelijkheid is de
opdrachtgever ook aansprakelijk als zich schade voordoet. De opdrachtgever wordt dan ook
geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien.
Tarieven
Het door de opdrachtgever te betalen tarief van Avanti omvat de kosten van de uitzendarbeid
(loonkosten, loonheffing, sociale premies etc.) en een marge. De beloning en de overige
arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht worden vastgesteld met inachtneming van de (NBBU) CAO
voor Uitzendkrachten. Op grond van die CAO heeft iedere uitzendkracht recht op dezelfde beloning
(beperkt tot: salaris, loonsverhogingen, evt. ATV, toeslagen en kostenvergoedingen) als werknemers
van de opdrachtgever die hetzelfde of gelijkwaardig werk doen.
Om de juiste beloning te kunnen vaststellen is Avanti afhankelijk van de informatie van de
opdrachtgever over zijn beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Op grond van die
informatie wordt ook het tarief vastgesteld of gewijzigd. Aangezien de kosten van de uitzendarbeid

ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van – bijvoorbeeld – (periodieke of algemene)
loonsverhogingen, CAO-wijzigingen en wijzigingen in premies is Avanti gerechtigd om tijdens de
opdracht tariefwijzigingen als gevolg van dergelijke kostprijsstijgingen door te voeren.
Betaling
De uitbetaling en facturering geschieden aan de hand van de tijdverantwoording. De opdrachtgever
is verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. Meestal vindt de
tijdverantwoording plaats door middel van een declaratieformulier (het zogenaamde werkbriefje).
Doorgaans levert de uitzendkracht dit werkbriefje in bij Avanti. Doordat de opdrachtgever het
werkbriefje mede ondertekent, weet Avanti dat de opgegeven uren, kostenvergoedingen en
dergelijke correct zijn. Soms wordt echter afgesproken dat de opdrachtgever de tijdverantwoording –
door een bundeling van werkbriefjes, digitaal of op andere wijze – bij Avanti aanlevert. In dat geval
heeft de uitzendkracht het recht de opgegeven uren in te zien en te controleren. Het zijn immers de
opdrachtgever en de uitzendkracht die op de werkplek aanwezig zijn geweest. Aan de hand van de
tijdverantwoording wordt de uitzendkracht uitbetaald. Daarna stuurt Avanti een factuur naar de
opdrachtgever. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent Avanti een
betalingstermijn van 30 dagen en is de opdrachtgever bij een te late betaling rente en
invorderingskosten verschuldigd.
Het in dienst nemen van een uitzendkracht
De bedrijfsvoering van Avanti is gericht op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan
opdrachtgevers die tijdelijk behoefte hebben aan personeel. Avanti doet voor deze activiteit
voortdurend investeringen om goede uitzendkrachten te werven, (voor) te selecteren en aan zich te
binden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter
beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Om deze reden is in de
voorwaarden bepaald dat de opdrachtgever een vergoeding is verschuldigd indien hij de
uitzendkracht binnen een bepaalde termijn zelf in dienst neemt. Om te voorkomen dat er een
dubbele dienstbetrekking ontstaat (één bij de opdrachtgever en één bij Avanti) is bovendien bepaald
dat de opdrachtgever de uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in
dienst is van Avanti.

