
 
  

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  
 

 

Ondergetekenden, 

NLG Arbo 

Gevestigd aan Kampenringweg 45 D 

2800 VB  Gouda 

hierbij vertegenwoordigd door mr. C.P.M. van Ham, 

hierna te noemen “Opdrachtnemer”, 
 

en 

 

[bedrijfsnaam] 

 [Adres] 

[Postcode en woonplaats] 

hierbij vertegenwoordigd door <naam> 

hierna te noemen "Opdrachtgever", 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

- Opdrachtgever belang heeft bij een zo snel mogelijke en succesvolle re-integratie van zieke en 

arbeidsongeschikte werknemers en zich daarbij wenst te laten ondersteunen door een aanbieder van 

dienstverlening op dit gebied; 

- Opdrachtgever daarbij heeft gekozen voor een maatwerkregeling als bedoeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet; 

- Opdrachtnemer diensten aanbiedt op het gebied van begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers, 

waaronder casemanagement, verzuimregie en inschakeling van een bedrijfsarts, en de gewenste 

ondersteuning kan leveren; 

- Opdrachtgever en Opdrachtnemer in verband daarmee in deze overeenkomst de gemaakte afspraken ter 

uitvoering van de ter beschikking gestelde dienstverlening wensen vast te leggen. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:    

Contractvorm  : Uitgebreid 

        Ingangsdatum  : …-…-………. 
1.   Begripsbepalingen 

 

CRoV   : Casemanager Regie op Verzuim 

Rccm   : Register case- en caremanager 

RNVC   : Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en   

    Caremanager 

Verzuimapplicatie : De internetapplicatie die is ingericht volgens de protocollen van Opdrachtnemer en 

waarmee werkgevers ziek- en herstelmeldingen kunnen doen, waarin het re-

integratieproces wordt gevolgd en aangestuurd en waarin het re-integratiedossier   

wordt opgeslagen.   

Werknemer : Degene met wie Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten op grond 

waarvan op de werkgever de verplichtingen uit de WVP rusten. 

WVP   : Wet Verbetering Poortwachter 

Kerndeskundige   : Bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiekundige 

 
2.       Te leveren diensten 
 

Opdrachtnemer levert diensten op het gebied van de volgende kernactiviteiten: 



 
 
- Ziekteverzuimpreventie en -begeleiding; 
- Arbeidsgezondheidskundig onderzoek; 
- Aanstellingskeuringen;  
- Toetsen van en adviseren over de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E); 
- Bieden van toegang tot de bedrijfsarts door de werknemer. 

  
 2.1 Ziekteverzuimbegeleiding 
 

De casemanagers van Opdrachtnemer voeren de regie in het re-integratieproces en ondersteunen de 
werkgever en de werknemer volgens het aan deze overeenkomst aangehechte Standaard 
Verzuimprotocol (bijlage 1). 
 
2.2 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
 
De  werknemer wordt door de werkgever in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek of Preventief Medisch Onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is er op gericht om de risico’s 
die de arbeid voor de gezondheid van de werknemer met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen 
of te beperken. Werkgevers kunnen dit regelen via Opdrachtnemer. 
 
2.3 Aanstellingskeuringen 
 
Voor bepaalde beroepen mag er volgens de Wet Medische Keuringen een aanstellingskeuring 
plaatsvinden. Opdrachtgever kan dit regelen via de casemanagers en de providerboog van 
Opdrachtnemer. 
 
2.4 Toetsen van en adviseren over de RI&E 
 
Opdrachtnemer kan de RI&E van een bedrijf uitvoeren, toetsen en het bedrijf adviseren over de 
prioriteiten en de te nemen maatregelen die verwoord zijn in het Plan van Aanpak. De 
preventiemedewerker van de werkgever is het aanspreekpunt van Opdrachtnemer. 
 
2.5 De bedrijfsarts 
 
De bedrijfsarts heeft voldoende tijd beschikbaar voor de volgende activiteiten: 
 
- uitvoeren van de verzuimbegeleiding conform professionele normen en geldende richtlijnen; 
- bezoeken van de werkplek; 
- adviseren over preventieve maatregelen met betrekking tot het algemene 

arbeidsomstandighedenbeleid; 
- klachtenbehandeling; 
- overleg en samenwerking met de OR/Personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker; 
- onderzoek, advisering en melding van beroepsziekten en bedrijfsongevallen. 

 
  
  



 
  2.6 Second opinion 
 
 Elke verzuimende werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Hiervoor 

gelden de volgende afspraken bij Opdrachtnemer: 
 

- de werknemer dient het verzoek om een second opinion in bij de (eerste) bedrijfsarts of de 
casemanager; 

- de (eerste) bedrijfsarts geeft zijn/haar visie op de situatie; 
- de casemanager regelt een second opinion bij een bedrijfsarts van één van de andere 

artsenorganisaties waar Opdrachtnemer een overeenkomst mee heeft; 
- de bevindingen van deze arts worden na toestemming van de werknemer gedeeld met de (eerste) 

bedrijfsarts, die bepaalt of hij het advies van de second opinion arts overneemt; 
- de werknemer besluit in overleg met de werkgever (daarbij ondersteund door de casemanager) welk 

advies gevolgd wordt en welke arts de begeleiding voortzet; 
- de kosten van de second opinion worden betaald door de werkgever 

 
 2.7 Privacy 
 
 Dit contract valt onder de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op de 

naleving hiervan wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens (zie ook Company statement 
website www.nlg-arbo.nl). 

 
 Opdrachtnemer maakt gebruik van een verzuimapplicatie waarin het verzuimdossier van de zieke 

werknemers wordt opgebouwd door de bijdragen van de bedrijfsarts, de casemanager en de werkgever. 
Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier van de verzuimapplicatie.  

  
De privacy van de werknemers die vallen onder de arbodienstverlening is gewaarborgd doordat de 
medische gegevens worden vastgelegd in een afgeschermd gedeelte van het verzuimprogramma waar 
alleen de bedrijfsarts toegang tot heeft. 

 
De privacy van de werknemers die vallen onder een combinatie van arbodienstverlening en 
verzuimverzekering is gewaarborgd doordat Opdrachtnemer zich conformeert aan de afspraken die 
gemaakt zijn tussen het Verbond van Verzekeraars en Oval en die vastgelegd zijn in het document 
Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen (laatste versie). De privacy van werknemers is tevens 
vastgelegd in het privacy statement voor werknemers en het privacyreglement (zie website www.nlg-
arbo.nl). 
 
 
2.8 Casemanagers 
 
Het casemanagement wordt uitgevoerd conform de werkwijzen en protocollen van Opdrachtnemer. De 
casemanagers voldoen aan de normen van de RNVC en beschikken over de titel Rccm of CRoV, dan wel 
functioneren door opleiding en ervaring aantoonbaar  op een vergelijkbaar niveau. 
 
2.9 Vangnetregeling 
 
Deze overeenkomst wordt gekwalificeerd als een vangnetregeling in de zin van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor adequate naleving van de 
daarvoor geldende eis van schriftelijke instemming van de Ondernemingsraad of de 
Personeelsvertegenwoordiging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.      Duur van de overeenkomst 
 



 
3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor 12 maanden met steeds stilzwijgende verlenging voor 
eenzelfde termijn, tenzij de overeenkomst tegen het einde van de contractstermijn wordt opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
 
3.2 Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk met een aangetekende brief of een 
deurwaardersexploot. 
 

 
4.      Tarieven 
 

4.1 De diensten worden geleverd conform de tarieven zoals vastgelegd in de tarievenlijst (zie bijlage). 
Deze tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast d.m.v. het CBS of NZA-indexeringscijfer, 
afhankelijk van het soort verrichting. 
 
4.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om de tarieven tussentijds aan te passen, indien van 
overheidswege of door overkoepelende organisaties opgelegde aanpassingen in de arbodienst-verlening of 
verzuimregie noodzakelijk worden geacht. 

 
 
5.      Betaling 
 

5.1 De diensten als bedoeld in Bijlage 2 worden vooraf in rekening gebracht. 
 

5.2 De diensten als bedoeld in bijlage 3 worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Indien de 
kostprijs van deze diensten meer dan € 1.000,00 bedraagt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor 
om een voorschot van 50% daarvan voorafgaand aan de dienstverlening in rekening te brengen en pas met 
de uitvoering van de diensten te beginnen nadat het voorschot is ontvangen. 

 
5.3 Vaste bedragen zullen overeenkomstig de tarievenlijst vooraf gefactureerd worden. 
Begeleiding van Oei!!!-gevallen, casemanagement en verrichtingen welke buiten de vaste kosten van het 
contract vallen zullen per maand achteraf gefactureerd worden. Indien er sprake is van een 
verzuimverzekering in de volmacht van het NLG-lid, dan worden de eventuele begeleidingsuren van 
Oei!!!-gevallen en casemanagement-uren niet bij de werkgever in rekening gebracht.  
 
5.4 Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien binnen 30 dagen na 
factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in 
verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht 1,5% rente over het 
factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het 
ingevolge dit artikel verschuldigde na verloop van de termijn van 30 dagen achterwege is gebleven, zulks 
onverminderd zijn recht om vergoeding van schade en kosten te vorderen. 
 
 

6.      Verplichtingen van Opdrachtgever 
 

6.1 Opdrachtgever licht haar medewerkers of hun organen (zoals de ondernemingsraad) in over de 
overeenkomst en de rol van NLG Arbo. 
 
6.2 Opdrachtgever verplicht zich om personeelsmutaties binnen 10 dagen door te geven via de 
verzuimapplicatie. 
 
6.3 Opdrachtgever verplicht zich om ziek- en hersteldmeldingen van werknemers alsmede veranderingen 
in de mate van arbeidsongeschiktheid direct, in ieder geval binnen 2 werkdagen, te registreren in de 
verzuimapplicatie. Opdrachtgever geeft tevens toestemming aan Opdrachtnemer, na overleg en akkoord 
van Opdrachtgever, deelherstel door te voeren in de verzuimapplicatie van Opdrachtnemer. 
Opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor een correcte weergave van het deelherstel. 
 
6.4 Opdrachtgever verplicht zich te handelen volgens het Standaard Verzuimprotocol NLG Arbo dat is 
opgenomen in Bijlage 1 bij deze overeenkomst. 
 
6.5 Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer alle informatie die Opdrachtnemer nodig heeft voor een 
adequate uitvoering van zijn werkzaamheden. 
 



 
6.6 Opdrachtgever volgt aanwijzingen en richtlijnen van Opdrachtnemer op en neemt onverwijld contact 
met Opdrachtnemer op als er sprake is van omstandigheden die zulks onmogelijk maken. 
 
6.7 Opdrachtgever geeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om de werkplek te bezoeken en betrekt de 
bedrijfsarts en de preventiemedewerker van Opdrachtgever waar nodig bij het arbobeleid van de 
organisatie. 
 

7.      Datalek 
 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Indien er in de organisatie van Opdrachtnemer een 
data lek optreedt, waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, dan is 
Opdrachtnemer verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die hiervoor 
beleidsregels heeft opgesteld. 

 
 

8.      Machtiging gegevensuitwisseling 
 

8.1 Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer door het aangaan van deze overeenkomst om met het UWV 
overleg te plegen en de noodzakelijke gegevens uit te wisselen met betrekking tot het verloop van het re-
integratieproces, alsmede het aanvragen van uitkeringen, subsidies en andere vormen van ondersteuning. 
 
8.2 Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer door het aangaan van deze overeenkomst de 
claimbehandelaars van betrokken inkomensverzekeraars om de voor de claimafhandeling benodigde 
gegevens (hoogte arbeidsongeschiktheidspercentage en verzuimduur) op te vragen bij de casemanagers 
van NLG Arbo en machtigt de casemanagers van NLG Arbo om deze gegevens aan bedoelde verzekeraars 
te verstrekken. 

 
 
9.      Geschillen en klachten 
 

De werkgever zal klachten betreffende de geleverde diensten melden volgens de bijgevoegde algemene 
voorwaarden.  

 
 
10.    Algemene voorwaarden 
 

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer  van toepassing. Opdrachtgever 
verklaart dat deze hem ter hand zijn gesteld en dat hij met de toepasselijkheid daarvan instemt. 
In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden 
prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst. 

  



 
 
 

11.   Toepasselijk recht 
 

Op deze overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn is het Nederlands 
recht van toepassing. 
 

 
 
 
Aldus overeengekomen te Gouda  
 
<datum>     LET OP: ALLEEN VERZENDEN ALS PDF    
 
Namens Opdrachtgever    Namens Opdrachtnemer 
 

 
………………………………    
Naam:………………………………..    mr. C.P.M. van Ham 

Directeur      Directeur  



 
Bijlage 1 

 
Toelichting op de dienstverleningsovereenkomst 

 
 
Standaard Verzuimprotocol NLG Arbo 

 
 

1. De werkgever meldt de werknemer binnen twee dagen ziek in de verzuimapplicatie. Werkgever kiest 
daarbij voor een standaard melding of een Oei!!!-melding. De Oei!!!-melding is bedoeld voor situaties 
waarbij de werkgever vermoedt dat het verzuim lang gaat duren. 

 
2. Wanneer er sprake is van een standaard melding, dan neemt de casemanager van Opdrachtnemer 

binnen twee weken contact op met de werkgever om de stand van zaken te vernemen. Tevens wordt 
met de werkgever besproken of een bezoek aan de bedrijfsarts het re-integratieproces kan 
bevorderen en of interventies al aan de orde zijn. 
 

3. Is er sprake van een Oei!!!-melding, dan start Opdrachtnemer de begeleiding vanaf dag één op. 
 

4. Na vier weken worden de voorbereidingen getroffen voor het maken van de Probleemanalyse door de 
bedrijfsarts. De Probleemanalyse wordt in de zesde week van ziekte gemaakt. De werkgever wordt 
gevraagd om na te denken over mogelijk passende werkzaamheden die de werknemer zou kunnen 
doen binnen het bedrijf. 
 

5. In week 8 maken werkgever en werknemer, ondersteund door de casemanager, een  
Plan van Aanpak op, gebaseerd op de uitkomsten van de Probleemanalyse. Zo mogelijk maakt een 
opbouwschema voor (aangepast) werk hier onderdeel van uit. 
 

6. Minimaal eenmaal per zes weken wordt het Plan van Aanpak bijgesteld. 
 

7. In week 42 draagt Opdrachtgever, zo nodig ondersteund door de casemanager, zorg voor een melding 
van ziekte richting het UWV. 
 

8. Na het eerste jaar van ziekte vindt er een case review plaats, de eerstejaarsevaluatie, waarbij 
Opdrachtgever, werknemer, casemanager en eventueel andere betrokkenen het dossier opnieuw 
beoordelen om te bezien of het verloop van de re-integratie noodzaakt tot aanpassing van het Plan 
van Aanpak.   
 

9. In week 86 start het verzamelen van alle gegevens voor de aanvraag WIA onder regie van de 
casemanager. 
 

10. In week 88 maken werkgever en werknemer de eindevaluatie op, zo nodig ondersteund door de 
casemanager. 
 

11. In week 93 wordt de WIA aanvraag verstuurd naar het UWV. 
 

12. Mocht de werknemer in de WGA terecht komen en is de werkgever eigenrisicodrager, dan gaat het 
casemanagement in de WGA- periode door. De werkgever is immers verantwoordelijk voor de re-
integratie gedurende een periode van maximaal tien jaar. Het casemanagement wordt in dat geval 
uitgevoerd in overleg met de verzekeraar. De kosten van WGA-casemanagement komen voor rekening 
van de werkgever dan wel diens verzekeraar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verzuimpreventie 
 Tijdig preventief overleg met de casemanager van Opdrachtnemer heeft belangrijke voordelen. Door met het 
werk samenhangende gezondheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en naar oplossingen te zoeken, kan 
worden voorkomen dat werknemers ziek worden en uitvallen. De werknemer wordt door de Opdrachtgever in 



 
de gelegenheid gesteld om een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit onderzoek is erop gericht om de risico’s die de arbeid voor de gezondheid 
van de werknemer met zich meebrengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Tevens kunnen er, op 
basis van de risico’s vastgesteld in de RI&E, afspraken worden gemaakt voor uitvoering van een PAGO en/of 
een PMO, op verzoek uitgevoerd door Opdrachtnemer. 
 
Ziekteverzuimbegeleiding 
De casemanagers van Opdrachtnemer voeren de regie in het re-integratieproces en ondersteunen de 
Opdrachtgever en de werknemer volgens het aan deze overeenkomst aangehechte Standaard Verzuimprotocol 
NLG Arbo (bijlage 1).  
 
Aanstellingskeuringen 
In principe is een aanstellingskeuring nooit toegestaan, tenzij er sprake is van bepaalde uitzonderingssituaties. 
Dit is het geval als de functie waarnaar is gesolliciteerd risico’s kan opleveren voor de eigen gezondheid of 
veiligheid van de werknemer en/of van andere mensen. De Opdrachtgever is verplicht om schriftelijk advies 
aan te vragen of een keuring voor een bepaalde functie terecht is. Pas als de bedrijfsarts hier positief over 
adviseert, is de keuring rechtmatig. Na een positief advies moeten de volgende punten worden vastgesteld; de 
functie-eisen, het doel van de keuring, de specifieke gezondheidsvragen en de medische onderzoeken. Ook 
moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemming verlenen met het keuringsbeleid. 
Opdrachtgever kan deze aanstellingskeuring regelen via de casemanager en de providerboog van 
opdrachtnemer. 
 
Toetsen van en adviseren over de RI&E 
De RI&E is verplicht voor iedere Opdrachtgever. Bij minder dan 26 werknemers dient de Opdrachtgever te 
onderzoeken of er een wettelijk erkende RI&E beschikbaar is. Het toepassen van een erkende branche RI&E is 
toegestaan. Als er geen erkende branche RI&E beschikbaar is, kan Opdrachtgever een kerndeskundige van 
Opdrachtnemer inschakelen ter toetsing. 
 
De kerndeskundige van Opdrachtnemer kan de RI&E van het bedrijf van Opdrachtgever uitvoeren, toetsen en 
Opdrachtgever adviseren over de prioriteiten en de te nemen maatregelen die verwoord zijn in het Plan van 
Aanpak. De preventiemedewerker van Opdrachtgever is het aanspreekpunt van Opdrachtnemer. 
 
Dienstverlening van kerndeskundigen anders dan de bedrijfsarts 
De arbeidshygiënist draagt zorg voor de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. De arbeidshygiënist 
heeft kennis van belastende factoren in de werkomgeving van werknemers die een schadelijke invloed kunnen 
hebben op de gezondheid van deze werknemers. Men kan hierbij denken aan blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen, geluid op de werkplek etc. De arbeidshygiënist adviseert opdrachtgevers en werknemers over hoe deze 
problemen het beste voorkomen kunnen worden. Wanneer de problemen reeds aanwezig zijn informeert hij 
werknemers en opdrachtgevers over de aanpak en oplossing van deze problemen. 
 
De veiligheidskundige zorgt voor de coördinatie van complexe of grote projecten of het beantwoorden van 
complexe vraagstukken rondom veiligheid. Ook ondersteunen zij de uitvoering van projecten op het gebied van 
onderhoud of nieuwbouw. Vanaf de voorbereiding van een project (bijvoorbeeld het opstellen van een RI&E) 
tot en met de Taak Risico Analyse (TRA) voor de risicovolle specifieke klussen spelen veiligheidskundigen een 
rol. 
 
Dit betreft niet alleen de coördinatie van de projecten (Hogere Veiligheidskundige) maar de aansturing en 
ondersteuning van de het middenkader (Middelbaar Veiligheidskundige) of het toezichthouden bij risicovolle 
taken (Operationeel Veiligheidskundige). 
 
De arbeids- en organisatiedeskundige is een expert op het snijvlak van mens, arbeid en organisatie. Zo kan de 
kerndeskundige adviseren over de potentiele kansen op duurzame inzetbaarheid, voorkomen van uitval door 
stress of bevorderen van bevlogenheid.  
 
NB. De dienstverlening van de kerndeskundigen wordt in overleg met de opdrachtgever ingezet en tegen het 
geldende tarief van de deskundige aan opdrachtgever doorbelast. 
 
Dienstverlening bedrijfsarts 
De bedrijfsarts voert de volgende activiteiten uit: 
 

• Verzuimpreventie en- begeleiding conform professionele normen en geldende richtlijnen. 
• Het voeren van arbeidsomstandigheden spreekuren (open spreekuren) over individuele, 

persoonsgebonden gezondheidsvragen in relatie tot werk. Het spreekuur is anoniem en hiervoor is 



 
geen toestemming van de Opdrachtgever nodig. De werkzaamheden die met deze advisering zijn 
gemoeid, worden tegen het geldende tarief van de deskundige aan Opdrachtgever doorbelast. 

• Bezoeken van de werkplek; Opdrachtnemer heeft een adviserende rol richting Opdrachtgever en 
de betrokken werknemers. Om voldoende aan deze adviserende rol invulling te kunnen geven, kan 
de bedrijfsarts overgaan tot een werkplekbezoek bij Opdrachtgever om (preventief) advies te 
kunnen geven over de re-integratie of het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever 
verschaft de bedrijfsarts, of door deze voor dit doel ingeschakelde derden vrije toegang voor dit 
werkplekbezoek. Inzet en invulling hiervan gebeurt in overleg tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer. De werkzaamheden die met deze advisering zijn gemoeid, worden tegen het 
geldende tarief van de deskundige aan Opdrachtgever doorbelast. 

• Advisering over preventieve maatregelen met betrekking tot het algemene 
arbeidsomstandighedenbeleid dan wel ten aanzien van het tegengaan van ziekteverzuim binnen de 
organisatie. Inzet en invulling hiervan gebeurt in overleg tussen Opdrachtgever, OR/PVT en 
Opdrachtnemer. Waar nodig schakelt de bedrijfsarts voor deze advisering andere (kern) 
deskundigen in. De werkzaamheden die met deze advisering zijn gemoeid, worden tegen het 
reguliere tarief van de deskundige aan Opdrachtgever doorbelast; 

• Overleg en samenwerking met de OR/PVT en de preventiemedewerker. Inzet en invulling hiervan 
gebeurt in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De werkzaamheden die met deze 
advisering zijn gemoeid, worden tegen het geldende tarief van de deskundige aan Opdrachtgever 
doorbelast. 

• Onderzoek, advisering en melding van beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Inzet en invulling 
hiervan gebeurt in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De werkzaamheden die met 
deze advisering zijn gemoeid, worden tegen het geldende tarief van de deskundige aan 
Opdrachtgever doorbelast. 

• De bedrijfsarts adviseert de Opdrachtgever over aanpassing van het arbobeleid, mede op grond van 
de samengevoegde gegevens, en schakelt voor advisering, waar nodig, andere (kern)deskundigen 
in. De werkzaamheden die met deze advisering zijn gemoeid, worden tegen het geldende tarief 
van de deskundige aan Opdrachtgever doorbelast. 

 
Beschikbaarheid van tijd: 
De bedrijfsarts heeft voldoende tijd beschikbaar voor bovengenoemde taken. 
 
Duur van de verzuimbegeleiding: 
De advisering van de bedrijfsarts wordt in samenspraak met de Opdrachtgever voortgezet zolang sprake is van 
arbeidsongeschiktheid en het dienstverband duurt, ook al is de periode van 104 weken verstreken. De kosten 
hiervoor zullen te allen tijde na 104 weken separaat tegen het geldende tarief van de bedrijfsarts worden 
doorbelast.  
 
Re-integratie en herstel mogelijkheden:  
De bedrijfsarts adviseert over re-integratie en herstelmogelijkheden en schakelt gericht, op basis van 
professionele en wettelijke normen, andere professionals in om daarbij te adviseren en ondersteunen. 
 
Advies bij stagnatie: 
De bedrijfsarts signaleert tijdig of er sprake is van stagnatie in het herstel van de medische toestand en/ de 
functionele mogelijkheden en de eventuele werk gebonden en niet werk gebonden (multi causale) oorzaken 
daarvan en adviseert over (onderbouwde) interventies.  
 
Overleg met reguliere zorg: 
De bedrijfsarts overlegt zo nodig (en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de werknemer) met de 
curatieve sector voor een behandeling of om informatie uit te wisselen. Doel is te komen tot een goed 
gecoördineerde diagnostiek, behandeling en invulling van werkmogelijkheden. 
 
Toegankelijkheid: 
De werknemer kan direct, indien gewenst zonder tussenkomst van de Opdrachtgever, in contact komen met de 
bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in die gevallen dan ook niet 
mededelen welke werknemers gebruik hebben gemaakt van een arbeidsomstandigheden spreekuur of een PMO 
en/of PAGO, noch mededelingen doen die herleidbaar kunnen zijn tot individuele werknemers. Opdrachtnemer 
staat hierbij in voor de volledige anonimiteit van de betrokken individuele werknemer(s).  
 
Onafhankelijkheid, samenwerking OR/PVT en bevoegdheden: 
De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de 
gezondheid van de werknemers. De bedrijfsarts werkt samen met de OR/PVT, de preventiemedewerker en 
andere interne en externe deskundigen.  



 
 

• Er vindt overleg plaats met de werknemersvertegenwoordiging 
• Individu overstijgende rapportages worden ook naar de werknemersvertegenwoordiging gestuurd 
• De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkplek 
• De bedrijfsarts wordt te allen tijde tijdig geïnformeerd door de Opdrachtgever 
• De bedrijfsarts bepaalt de inhoud van de advisering 

 
Beroeps gebonden aandoeningen en beroepsziekten: 
De verplichte melding van beroepsziekten (artikel 9, lid 3 Arbeidsomstandighedenwet) door bedrijfsartsen bij 
het NCvB vormt een belangrijk onderdeel van in het Nederlandse stelsel van gezond en veilig werken. Op basis 
van deze meldingen kunnen risicogroepen worden gesignaleerd en preventieve activiteiten worden opgestart. 
Ook kunnen zo nieuwe arbeidsrisico’s worden opgespoord.  
 
Indien er sprake is van een beroeps gebonden aandoening of beroepsziekten zal er in 6 stappen het volgende 
worden ondernomen: 
 
Stap 1. Vaststellen van de aandoening/ziekte 
Stap 2. Vaststellen van de relatie met werk 
Stap 3. Vaststellen van de aard en het niveau van de oorzakelijke blootstelling 
Stap 4. Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van de individuele gevoeligheid 
Stap 5. Concluderen en melden 
Stap 6. Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren. 
 
Communicatie opdrachtgever: 
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen heeft de Opdrachtgever belang bij informatie over werkgebondenheid 
van gezondheidsklachten. Is het consult om vast te stellen of er sprake is van een beroepsziekte, op aanvraag 
van de Opdrachtgever, dan mag de Opdrachtgever over de werkgebondenheid worden geïnformeerd.  
 
Communicatie werknemer:  
De bedrijfsarts is verplicht de werknemer te informeren over de beroepsgebondenheid van de aandoening en 
dient de werknemer desgewenst inzage te geven in het dossier. In de wet, noch in het Protocol melden 
beroepsziekten, is vastgelegd dat de bedrijfsarts verplicht zou zijn om aan de werknemer, al dan niet op 
zijn/haar verzoek, door te geven dat er een beroepsziektemelding is gedaan. De mededeling aan de 
werknemer dat er mogelijk sprake is van een aandoening die met het werk te maken heeft, is voldoende. 
 
Bedrijfsongevallen: 
De Opdrachtgever is verplicht om ernstige bedrijfsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Deze 
meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers maar ook voor personen die onder gezag bij de 
Opdrachtgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. 
  



 
Bijlage 2 
 
 

Inhoud contractvorm Uitgebreid  NLG Arbo 
 
 
 
 

Soort dienstverlening Uitgebreid 

WVP 104 weken 
Casemanagement voor werknemers die tijdens hun 
dienstverband gedurende maximaal 104 weken 
arbeidsongeschikt zijn. 

Inclusief: 

• Toegang tot Basistoolkit casemanagement* 
• Toegang tot providerboog voor interventies en 

bedrijfsarts tegen bijbehorende tarieven. 
• Verzuimapplicatie. 
• Casemanagement. 
 
Tarief: 
€ 90,00 per werknemer per jaar 
Inclusief verzuimapplicatie 
 

*Basistoolkit: voorbeelden voor verzuimprotocol en brieven, informatieflyers en tips over WVP-onderwerpen, brochure voor werknemers. 
 
 
  



 
Bijlage 3 
 

 
Tarievenlijst NLG Arbo 2021 

 
 
Casemanager 
Uurtarief € 127,50 indien niet inbegrepen in abonnement 
Casemanager Taakdelegatie € 146,25 
Casemanager RccM € 178,00 
Telefonisch consult €   63,75  consult & rapportage 
Bezoek Casemanager € 127,50 uurtarief + eventuele reiskosten 
 
Bedrijfsarts * 
Uurtarief  € 205,50  consult & rapportage  
1e Spreekuur (45 minuten)  € 154,10 consult & rapportage (fysiek/telefonisch) 
Telefonisch consult  € 102,75 consult & rapportage 
Consult arbeidsconflict / complex € 205,50 
Consult bedrijfsarts € 102,75 vervolgconsult 
Probleemanalyse  € 205,50 inclusief consult 
Opstellen probleemanalyse  € 102,75 exclusief consult 
Bijstellen probleemanalyse € 171,25  inclusief consult 
Bijstellen probleemanalyse  € 102,75  exclusief consult 
Probleemanalyse + FML € 256,85 opstellen Functie Mogelijkheden Lijst 
Opstellen Actueel Oordeel € 205,50 AO tot 1 jaar (fysiek of telefonisch) 
Opstellen Actueel Oordeel vanaf € 308,25 AO tot 2 jaar – WIA 
  
FML € 171,25 Inclusief consult 
Opvragen specialistische informatie € 271,00 opvragen, rappelleren & beoordelen 
Beoordelen medische informatie €   68,50 beoordelen van ontvangen informatie 
Melding vermoeden beroepsziekten NCvB € 102,75 
Overleg bedrijfsarts vanaf €   68,50 overleg met CM, WG of behandelaar 
Sociaal Medisch Overleg            op aanvraag, uurtarief bedrijfsarts 
Huisbezoek bedrijfsarts    op aanvraag, uurtarief bedrijfsarts 
 
Inzet Arbeidskundige expertise*: 
Arbeidsdeskundig onderzoek 1e spoor va. Offerte basis werkbezoek, gesprek, rapportage 
Arbeidsdeskundig onderzoek 2e spoor va. Offerte basis werkbezoek, gesprek, rapportage 
 
Huisbezoeken door verzuimcontroleur 
Huisbezoek aangevraagd voor 10.30 uur €   71,00 terugkoppeling zelfde dag 
Huisbezoek aangevraagd voor 13.30 uur €   80,50 na 10:30 maar voor 13:30 uur 
Weekendcontrole vanaf € 175,00 terugkoppeling naar wens 
Avondcontrole vanaf € 135,00 voor 13:00 aanvraag, bezoek avond 
Toeslag Texel €   27,50 
Toeslag buitenland €   33,50    tot 20 km over de grens  
 
 
 
  
 
   
 
  



 
Bijlage 4 
 

Algemene voorwaarden NLG Arbo 
 
Artikel 1  Definities  
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
Opdrachtnemer:  
De rechtspersoon die onder de handelsnaam NLG Arbo producten 
en diensten aanbiedt;  
 
Opdrachtgever:  
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die de 
opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten;  
 
Artikel 2  Toepasselijkheid  
 
1. Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten, 

producten en diensten tussen opdrachtnemer enerzijds en 
de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke 
uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden, 
uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.  

2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging, c.q. het 
tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de 
opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van eventuele 
Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever. Deze 
Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele 
toepasselijke Algemene Voorwaarden, waarnaar de 
opdrachtgever bij zijn opdracht of anderszins verwijst, 
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen 
uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer 
overeengekomen te worden. Aan eventueel 
overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen 
rechten voor de toekomst ontlenen.  

4. Indien van één of meer van de bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden is afgeweken, blijven de overige 
bepalingen onverkort van kracht.  

5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd 
mochten zijn met enig toepasselijk rechtelijk voorschrift, 
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze 
worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te 
stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  

 
Artikel 3 Offertes en overeenkomsten  
 
1. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.  

2. Alle offertes worden gedurende één (1) maand gestand 
gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.  

3. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de 
aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie.  

4. De offerte maakt deel uit van de overeenkomst.  

5. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ontvangst 
van de acceptatie van een offerte door de opdrachtgever 
schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel een 
schriftelijke overeenkomst door partijen is getekend.  

6. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of 
wijzigingen ten opzichte van een offerte worden 
aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid 
bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien 
opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk 
uitdrukkelijk medegedeeld heeft met deze afwijkingen ten 
opzichte van de offerte in te stemmen.  

7. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts van kracht 
indien zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.  

8. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en 
andere heffingen van overheidswege, tenzij anders 
aangegeven. 

 

Artikel 4  Incidentele diensten, waaronder begrepen losse 
verrichtingen  
 

1. De overeengekomen dienstverlening wordt verricht als 
incidentele dienst op basis van de actuele tarievenlijst van 
opdrachtnemer, tenzij is overeengekomen dat deze tegen 
een abonnementstarief plaatsvindt.  

2. Diensten waarvoor een abonnementstarief is 
overeengekomen worden als incidentele dienst verricht en 
gefactureerd indien:  

a. het afgesproken aantal diensten binnen een 
abonnement wordt overschreden;  

b. de frequentie van de te verlenen diensten binnen 
een abonnement hoger is dan afgesproken.  

3. Incidentele diensten zullen op basis van de actuele 
tarievenlijst, dan wel op basis van een andere schriftelijke 
afspraak met de opdrachtgever, achteraf aan de werkgever 
worden gefactureerd.  

 
Artikel 5  Abonnementen  
 
1. Indien de overeengekomen dienstverlening wordt 

afgenomen op basis van een abonnement dient dit te 
blijken uit de offerte of de opdrachtbevestiging.  

2. Indien de dienstverlening is overeengekomen in combinatie 
met het aangaan of voortzetten van een 
verzekeringsovereenkomst wordt deze beschouwd als zijnde 
afgenomen op basis van een abonnement.  

3. Wijzigingen in abonnementen zullen slechts van kracht zijn 
indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. 
Bij dergelijke wijziging heeft opdrachtnemer het recht de 
tarieven te wijzigen.  

4. De abonnementsprijs wordt door opdrachtnemer jaarlijks 
vooraf gefactureerd. Indien de dienstverlening is 
overeengekomen in combinatie met het aangaan of 
voortzetten van een verzekeringsovereenkomst kan de 
abonnementsprijs in de verzekeringspremie zijn 
opgenomen.  

 
 
Artikel 6  Duur overeenkomst 
 
1. De duur van de overeenkomst is gelijk aan de periode die 

partijen overeenkomen en bevestigen in de schriftelijke 
opdrachtbevestiging.  

2. De overeenkomst kan door elk van beide partijen worden 
opgezegd per aangetekend schrijven aan de andere partij. 
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van 
een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.  

3. Indien de overeenkomst niet tegen het einde van de 
overeengekomen duur wordt opgezegd conform het in het 
tweede lid van dit artikel bepaalde wordt hij stilzwijgend 
verlengd voor een periode van 12 maanden. 

 

 

 

4. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is uitsluitend 
mogelijk indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld 
in de artikelen 14 en 15 van deze Algemene Voorwaarden, 
dan wel indien beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.  

5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de 
voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn 
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
Indien opdrachtgever meent dat er sprake is van 
overschrijding van een uitvoeringstermijn dient hij dit 
schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken. 

6. Indien de opdrachtgever, na plaatsing en aanvaarding van 
de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan 
ook, dan heeft de opdrachtnemer naar vrije keus het recht 
hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming 
van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren 
onder de voorwaarde dat de opdrachtgever binnen een door 
opdrachtnemer te stellen termijn als forfaitaire 
schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van 
het bedrag van de totale opdracht.  

7. Indien de dienstverlening is overeengekomen in combinatie 
met het aangaan of voortzetten van een 
verzekeringsovereenkomst kan opdrachtnemer de 
overeenkomst beëindigen op het moment dat de 
verzekeringsovereenkomst eindigt, zonder dat de in het 
tweede lid van dit artikel bedoelde opzegtermijn in acht 
behoeft te worden genomen.  



 
 

 

Artikel 7 Omvang en uitvoering diensten  
 
1. De dienstverlening van de opdrachtnemer aan de 

opdrachtgever omvat de in de offerte, opdrachtbevestiging 
of overeenkomst genoemde diensten.  

2. De door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
adviseurs dan wel andere medewerkers van opdrachtnemer 
richten zich voor wat betreft hun werkzaamheden voor 
zover van toepassing waar mogelijk naar het professioneel 
statuut van hun beroepsvereniging, ongeacht of 
opdrachtnemer dan wel diens medewerker van deze 
vereniging lid is, indien en voor zover genoemd statuut in 
het maatschappelijk verkeer geacht kan worden algemeen 
aanvaarde normen te bevatten waaraan een deskundige en 
bekwame beroepsbeoefenaar zich bij de uitoefening van 
zijn werkzaamheden behoort te houden.  

3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment 
bekende stand der wetenschap.  

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

5. De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle informatie 
welke de opdrachtnemer nodig heeft voor deugdelijk 
uitvoeren van de overeengekomen diensten.  

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, 
waarvan opdrachtnemer 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 opdrachtnemer worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet of niet tijdig aan opdrachtnemer 
zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke 
ingang tussentijds op te zeggen zonder dat de 
opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen reeds 
betaalde bedragen als onverschuldigd betaald terug te 
vorderen. Opdrachtnemer heeft voorts het recht de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen.  

7. De opdrachtgever kan ziek- en herstelmeldingen van 
(ex)werknemers uitsluitend doorgeven via het door 
opdrachtnemer aangewezen of ter beschikking gestelde 
digitale platform.  

8. De opdrachtgever verleent de medewerkers van 
opdrachtnemer toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de 
gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden 
en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.  

9. Opdrachtnemer heeft het recht om ten gevolge van 
wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en / 
of voorwaarden tussentijds te wijzigen zonder dat hierdoor 
een recht op tussentijdse beëindiging door opdrachtgever 
ontstaat.  

 
Artikel 8  Tarieven 
 
1. De diensten zullen worden geleverd tegen de in de 

overeenkomst genoemde tarieven.  

2. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de tarieven 
gedurende de looptijd van de overeenkomst op ieder 
moment te wijzigen. Van een tariefaanpassing zal een 
maand voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding 
van de tariefaanpassing schriftelijk mededeling worden 
gedaan. Indien een tariefaanpassing plaatsvindt binnen één 
(1) maand na het sluiten van de overeenkomst en de 
aanpassing strekt ten nadele van opdrachtgever, heeft de 
opdrachtgever de mogelijkheid binnen de genoemde termijn 
van een maand voorafgaand aan de tariefaanpassing, de 
overeenkomst te ontbinden met inachtneming van artikelen 
13 en 15 van de Algemene Voorwaarden.  

3. Opdrachtnemer kan, gedwongen door bijzondere 
omstandigheden, anders dan genoemd in lid 1, bijvoorbeeld 
als gevolg van wettelijke voorschriften, de tarieven op ieder 
moment met onmiddellijke ingang wijzigen.  

4. De tarieven voor de geleverde diensten buiten Nederland 
worden vastgesteld aan de hand van de op dat moment 

geldende uurtarieven van de deskundigen die zijn ingezet 
voor de dienstverlening.  

5. Opdrachtnemer heeft het recht haar tarieven en 
abonnementsprijzen op 1 januari van ieder jaar te verhogen 
met een percentage gelijk aan de NZA-index over het 
verstreken jaar, zonder dat opdrachtgever daaraan het 
recht kan ontlenen de overeenkomst tussentijds te 
ontbinden. 

 
Artikel 9  Informatie en medewerking  
 
1. De opdrachtgever verleent opdrachtnemer en zijn 

medewerkers toegang tot zijn bedrijf en stelt hen in de 
gelegenheid goed inzicht te krijgen in de voor de goede 
uitvoering van het werk vereiste (beleids)documenten en 
dossiers, alsmede indien dit aansluit bij de aard van de 
opdracht, in de arbeidsomstandigheden en bedrijfsvoering.  

2. De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer 
informatie die de opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig 
acht om tot een goede uitvoering van de werkzaamheden te 
kunnen komen.  

3. Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden verricht ten 
kantore van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever 
zorg voor adequate kantoorfaciliteiten.  

 
 
 
Artikel 10  Inschakeling derden  
 

1. Het is opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van 
de overeengekomen diensten indien nodig gebruik te maken 
van derden, waaronder mede begrepen worden zuster-, 
dochter- of moedervennootschappen. Deze Algemene 
voorwaarden zijn tevens bedongen voor deze derden.  

2. Indien opdrachtnemer externe deskundigen inschakelt, 
waaronder begrepen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, re-
integratiebureaus et cetera, zal zij daarbij zoveel mogelijk 
van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de 
selectie van de betreffende externe deskundige(n) de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is 
nimmer aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen 
van deze externe deskundigen. Tenzij anders 
overeengekomen geschiedt inschakeling van externe 
deskundigen namens en voor rekening en risico van 
opdrachtgever. De kosten van de externe deskundige(n) 
worden direct gefactureerd aan dan wel doorbelast aan 
opdrachtgever, tenzij deze kosten uitdrukkelijk onderdeel 
zijn van het overeengekomen tarief of de overeengekomen 
abonnementsprijs.  

3. Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor haar eigen 
werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de 
uitvoering van de overeengekomen diensten ingeschakelde 
derden die niet zijn aan te merken als externe deskundige 
in de zin van het hiervoor in artikel 10.2. bepaalde, zoals 
uitzendkrachten, externe administratiebureaus et cetera.  

 
Artikel 11  Geheimhouding  
 
1. Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende het bedrijf 

en de bedrijfsvoering door de wederpartij, de 
arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij 
verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk 
behandelen en er voor zorgdragen dat deze informatie niet 
door derden kan worden ingezien of in handen van derden 
kan geraken, indien en voor zover opdrachtnemer niet 
rechtens gehouden is bedoelde informatie aan derden te 
verstrekken.  

2. De voor of namens opdrachtnemer werkzame medewerkers 
zijn indien en voor zover van toepassing onderworpen aan 
het voor hen geldende beroepsgeheim. 

 
Artikel 12  Intellectueel eigendom  
 
1. Met betrekking tot de door of namens opdrachtnemer 

geleverde producten en diensten berust het auteursrecht bij 
opdrachtnemer. De met de producten en diensten verband 
houdende stukken die door de opdrachtgever aan 
opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld blijven 
eigendom van de opdrachtgever.  



 
2. Opdrachtnemer mag, met inachtneming van het in artikel 

11.1 bepaalde, publiceren over de in het kader van de 
overeenkomst verrichte werkzaamheden.  

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een inbreuk op 
rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde 
inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen 
bekend of aan opdrachtnemer bekend was op het moment 
van de inbreuk.  

 
Artikel 13  Facturering en betaling  
 
1. Facturering van de geleverde diensten gebeurt achteraf bij 

het afronden van de werkzaamheden, of tussentijds of 
vooraf zoals overeengekomen in de offerte, 
opdrachtbevestiging of overeenkomst.  

2. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 
geschiedt facturering van nog niet betaalde en wel 
geleverde diensten direct per datum van de beëindiging.  

3. Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling 
heeft plaatsgevonden, wordt opdrachtgever geacht van 
rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer 
zonder enige ingebrekestelling het recht 1,5 % rente over 
het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 
dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het ingevolge 
dit artikel verschuldigde na verloop van de onder lid 2 
genoemde termijn van 30 dagen achterwege is gebleven.  

4. Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden 
overeengekomen, doch bij overschrijding van deze 
termijnen treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige 
ingebrekestelling is vereist – het bepaalde in lid 3 van dit 
artikel in werking.  

5. De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder 
korting of schuldvergelijking te geschieden.  

6. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de financiële 
positie van een opdrachtgever een risico voor 
opdrachtnemer kan betekenen, is opdrachtnemer 
gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of 
voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.  

7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van 
opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever 
jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.  

8. Alle kosten, betrekking hebbende op de betaling, waaronder 
wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever  

 
 
Artikel 14  Aansprakelijkheid  
 
1. Opdrachtnemer is jegens de wederpartij niet aansprakelijk 

voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door 
opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van 
door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld 
aan de zijde van opdrachtnemer.  

2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is 
deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. 
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, 
gederfde winst of andere vormen van indirecte schade, hoe 
ook genaamd, 

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is voorts beperkt 
tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever over het jaar 
waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden 
voor zijn dienstverlening heeft gefactureerd en zal in ieder 
geval nimmer meer bedragen dat de schadevergoeding die 
door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van 
opdrachtnemer in een voorkomend geval zal worden 
uitgekeerd.  

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken 
van derden (waaronder begrepen werknemers van de 
wederpartij), die zouden kunnen voortvloeien uit de door 
opdrachtnemer geleverde diensten, waaronder begrepen 
aanspraken met betrekking tot inbreuken door 
opdrachtnemer op intellectuele eigendomsrechten.  

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die 
voortvloeit uit het feit dat de werkgever of een 
(ex)werknemer door opdrachtnemer mondeling of 
schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft 
opgevolgd.  

6. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is 
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend 
uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.  

7. In geval opdrachtnemer lopende ziektegevallen overneemt 
van de voormalige Arbo-dienst van de opdrachtgever, is 
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die 
is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van 
deze ziektegevallen, indien dit handelen of nalaten zich 
heeft voorgedaan in de periode vóór overname.  

8. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die 
nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij 
opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.  

 
Artikel 15  Tussentijdse Ontbinding  
 
1. Indien zich de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming 

voordoet is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst 
definitief te ontbinden. Onder “niet-toerekenbare niet-
nakoming” wordt verstaan: elke van de wil van partijen 
onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, 
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs 
door de wederpartij niet meer van opdrachtnemer kan 
worden verlangd, zoals werkstaking, ziekteverzuim van 
personeel van opdrachtnemer langer dan 9 dagen, 
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen 
(waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden), 
contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer 
c.q. bij leveranciers van opdrachtnemer, onvrijwillige 
storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de 
overeenkomst kostbaarder en / of bezwaarlijker wordt, 
zoals stormschade en/of natuurrampen, alsmede 
toerekenbare niet-nakoming door leveranciers, waardoor 
opdrachtnemer zijn verplichtingen jegens de wederpartij 
niet (meer) kan nakomen.  

2. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen voor de 
prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende 
overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, 
welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is 
gebleken. 

3. Elk van de partijen bij deze overeenkomst is gerechtigd 
deze tussentijds te ontbinden indien er sprake is van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze 
overeenkomst door de andere partij en deze andere partij 
de tekortkoming, nadat hij daarvan schriftelijk per 
aangetekende brief op de hoogte is gesteld, niet binnen 30 
dagen na ontvangst daarvan heeft opgeheven.  

 
 
Artikel 16  Voorziening in geval van onverbindendheid  
 
1. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden onverbindend blijken te zijn, dan blijven de 
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 
onverminderd van kracht.  

2. Opdrachtnemer verbindt zich om de niet-verbindende 
bepaling(en) te vervangen door zodanige bepalingen, die 
wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel 
en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, afwijken 
van de niet-verbindende bepalingen. 

 
 
 
 
Artikel 17  Klachten  
 
1. Indien een opdrachtgever klachten heeft over de 

dienstverlening van opdrachtnemer, dient hij deze 
onmiddellijk schriftelijk aan de directie van opdrachtnemer 
mede te delen.  

2. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen inhoudelijk op een 
klacht reageren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Artikel 18  Geschillen  
 
1. Op alle rechten, verplichtingen, offertes en 

overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van 
de overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden 
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van een 

nadere overeenkomst welke van zodanige overeenkomst 
uitvloeisel mocht zijn, daaronder begrepen de uitvoering 
van zulk een overeenkomst, ongeacht of een van beide 
partijen een geschil aanwezig acht, zullen, voor zover 
behorende tot de competentie van de rechtbank, worden 
beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarin 
zich de hoofdvestiging van opdrachtnemer bevindt.

 


