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RAAMOVEREENKOMST INZAKE EXTERNE INHUUR 
Nummer Y16000 

 

Partijen: 

 

1. Yacht Externen Management bv, statutair gevestigd te Diemen en kantoorhoudende aan Diemermere 25, 

1112 TC te Diemen, hierna te noemen ‘YEM’; 

 

 en 

 

2. Leverancier, statutair gevestigd te Plaats en kantoorhoudende aan Adres, Postcode Plaats, hierna te 

noemen ‘Opdrachtnemer’; 

 

Hierna genoemd ‘Partijen’ 

 

Overwegende dat: 

 Opdrachtnemer Werknemers in dienst heeft die kunnen worden ingezet bij derden  

 YEM tijdens de duur van deze overeenkomst gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer 

voor het uitvoeren van een Opdracht bij Opdrachtgever; 

 YEM tevens op verzoek van Opdrachtgever, de contractuele afhandeling van een door Opdrachtnemer en 

de Opdrachtgever overeengekomen Opdracht op zich kan nemen; 

 Opdrachtnemer bereid is om één of meer Werknemers, na overleg met en uitdrukkelijke instemming van 

Werknemers, aan YEM ter beschikking te stellen om vervolgens via YEM een Opdracht bij een 

Opdrachtgever uit te voeren; 

 Partijen wensen uit te sluiten dat een arbeidsrechtelijke relatie ontstaat tussen Werknemer en YEM dan 

wel met Opdrachtgever gedurende deze opdracht;  

 Partijen de gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze overeenkomst; 

 

komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 Definities  

A) Werknemer: De door YEM aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen natuurlijke persoon die middels 

een lopende arbeidsovereenkomst in dienst is van Opdrachtnemer of – indien sprake van Doorlening- in 

dienst is van een derde. Onder een Werknemer wordt nadrukkelijk niet verstaan een directeur-

grootaandeelhouder die werkzaamheden verricht voor rekening en risico van zijn/haar vennootschap. 

  

B) Contract Handling: De dienst waarbij YEM, op nadrukkelijk verzoek van Opdrachtgever, de inhuur van een 

op naamsniveau benoemde Werknemer van de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever contractueel 

afhandelt.   

 

C) Doorlening: De situatie waarbij Opdrachtnemer bij derden een Werknemer inleent om deze vervolgens 

weer door te lenen aan YEM.  

 
D) Opdracht: De door Opdrachtgever aan YEM verstrekte opdracht tot het ter beschikking stellen van 

werknemers. 

 

E) Opdrachtgever: Een relatie/klant van YEM die bij YEM een (detacherings)opdracht uitzet. 
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Artikel 2 Uitvoering  

1. Na een verzoek daartoe van YEM, zal Opdrachtnemer binnen twee werkdagen bevestigen, al dan niet door 

middel van een offerte, of hij één of meer Werknemers aan YEM zal aanbieden voor het verrichten van 

werkzaamheden bij en ten behoeve van Opdrachtgever.  

 

2. Opdrachtnemer dient zo spoedig, aan YEM de navolgende gegevens/bescheiden van de in te zetten 

Werknemer te verstrekken 

Met het oog op het uitsluiten van het inleen –en ketenaansprakelijkheidsrisico van YEM en diens  

Opdrachtgever, de volgende gegevens: 

o BSN nummer 

o nationaliteit 

o soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs; 

o indien van toepassing: gegevens betreffende een A1 verklaring 

          o indien van toepassing: verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning; 

 

3. De Opdracht tussen YEM en Opdrachtnemer komt tot stand door middel van het ondertekenen van een 

schriftelijke opdrachtbevestiging, doch eerst nadat de Opdrachtgever middels een schriftelijke order heeft 

bevestigd Werknemer in te willen zetten ten behoeve van haar opdracht. In de opdrachtbevestiging 

kunnen alsdan nadere afspraken worden overeengekomen. 

 

4. Binnen vier weken na een verzoek daartoe van YEM dient Opdrachtnemer zorg te dragen voor de 

navolgende gegevens/bescheiden van de in te zetten Werknemer: 

 een geldige Verklaring omtrent het gedrag welk niet ouder is dan drie maanden; 

 een pre-employment screening overeenkomstig de eisen van Opdrachtgever; 

 een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst overeenkomstig het model van Opdrachtgever. 

 

5. Binnen vijf werkdagen na bovengenoemd verzoek van YEM verstrekt Opdrachtnemer het bewijs van 

aanvraag ten aanzien van de Verklaring omtrent gedrag en/of pre-employment screening.  

 

6. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van YEM in redelijkheid haar medewerking te verlenen aan een 

Opdracht van Opdrachtgever tot het aanleveren van meer of andere verklaringen, screenings en 

anderszins welke de betreffende Opdrachtgever ook van haar eigen personeel vraagt. 

 

7. Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen dat de aan YEM verstrekte gegevens, bescheiden, documenten 

en verklaringen recent, geldig en volledig zijn. Opdrachtnemer vrijwaart YEM voor schade die op enigerlei 

wijze voortvloeit uit het feit dat de gegevens/documenten niet tijdig dan wel niet volledig zijn aangeleverd 

bij YEM. 

 
8. Opdrachtnemer is geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel als onderneming die 

Werknemers ter beschikking stelt, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Waadi. Opdrachtnemer is 

gedurende de terbeschikkingstelling van Werknemers aan YEM of opdrachtgevers van YEM gehouden tot 

handhaving van de registratie. Indien zich niettemin wijzigingen voordoen in de onderneming van 

Opdrachtnemer of de registratie van Opdrachtnemer wijzigt, dan wel Opdrachtnemer dit voorziet, dient 

Opdrachtnemer YEM hier onverwijld schriftelijk over in kennis te stellen.  

 

9. De door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Werknemer zal zijn werkzaamheden verrichten onder 

leiding en toezicht van de Opdrachtgever.  

 

10. Indien de Opdrachtgever Werknemer voor andere werkzaamheden of op een andere standplaats wenst in 

te zetten, zal YEM vooraf hierover met Opdrachtnemer in overleg treden. Opdrachtnemer zal hieraan in 

redelijkheid haar medewerking verlenen.  

 
11. Opdrachtnemer verplicht zich de bij Opdrachtgever geldende huisregels onder de aandacht te brengen bij 

Werknemer en ervoor zorg te dragen dat Werknemer zich onverkort zal houden aan deze huisregels. YEM 

is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud, strekking en (tijdige) verstrekking van deze 
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huisregels. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat Werknemer bij het gebruik van faciliteiten, 

gereedschappen, voorzieningen dan wel het computersysteem van Opdrachtgever, deze zaken uitsluitend 

zal gebruiken voor de uit te voeren taak en daarmee geen andere werkzaamheden, zakelijk of privé, zal 

uitvoeren. Opdrachtnemer vrijwaart YEM tegen alle mogelijke aanspraken dienaangaande van Werknemer, 

van Opdrachtgever en/of van derden.  

 

12. Opdrachtnemer verplicht zich om Werknemer er uitdrukkelijk op te wijzen dat hij bij Opdrachtgever in het 

bezit dient te zijn van een geldig identificatiebewijs en dat hij zich hiermee op verzoek moet identificeren. 

Opdrachtnemer vrijwaart YEM tegen alle mogelijke aanspraken dienaangaande van Werknemer, van de 

Opdrachtgever en/of van derden.  

 
13.  Indien en voor zover er sprake is van Opdrachtgever specifieke afspraken zullen deze in een Bijlage bij 

deze Overeenkomst worden opgenomen. 

 

     

Artikel 3 Doorlening 

1. Opdrachtnemer garandeert dat de ter beschikking te stellen Werknemers middels een 

arbeidsovereenkomst in dienst zijn van Opdrachtnemer. Behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van YEM, is Opdrachtnemer niet gerechtigd Werknemers van derden door te lenen aan YEM.  

2. Naast de gegevens/documenten van artikel 2 lid 3, 6, 7 en 8 dient Opdrachtnemer, teneinde de 

schriftelijke toestemming te verkrijgen, tenminste de navolgende zaken op te leveren:  

 volledig overzicht van alle bij de terbeschikkingstelling van de Werknemer betrokken derden en 

derdeondernemingen waaruit genoegzaam moge blijken bij wie een Werknemer in dienst is blijkens 

arbeidsovereenkomst overeenkomstig het model van YEM; 

 schriftelijk bewijs van de desbetreffende derdeondernemingen overeenkomstig artikel 2 lid 8 van deze 

overeenkomst.  

Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan deze verplichtingen kan dit leiden tot ontbinding ingevolge artikel 

15 van deze overeenkomst. 

 
3. Opdrachtnemer staat er voor in dat de juridische entiteit die i) Werknemers aan YEM of opdrachtgevers 

van YEM ter beschikking stelt; en/of ii) Werknemers loon uitbetaalt of doet uitbetalen; en/of iii) ter zake 
de terbeschikkingstelling van die Werknemers factureert of doet factureren, gedurende de 
terbeschikkingstelling van die Werknemers te allen tijden beschikt over een registratie als bedoeld in 
artikel 2 lid 8.  

4. Aan de instemming van YEM voor Doorlening kan de YEM aanvullende voorwaarden verbinden, waaraan 

de Opdrachtnemer gehouden is en waar bij overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot ontbinding 

ingevolge artikel 15 van deze overeenkomst. 

 

5. Opdrachtnemer vrijwaart YEM tegen alle mogelijke aanspraken voortvloeiende uit dit artikel 

dienaangaande van Werknemer, van Opdrachtgever alsmede van derden.  

 

6. Indien Opdrachtnemer Werknemer heeft ingeleend van een derde, zal Opdrachtnemer deze derde de 

verplichtingen die voor Opdrachtnemer gelden op basis van deze overeenkomst zo nodig ook opleggen. 

 

Artikel 4 Duur en beëindiging 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar vanaf het 

moment van ondertekening door beide partijen, of zoveel eerder als de startdatum zoals vermeld op een 

opdrachtbevestiging onder deze overeenkomst. 

 

2. Deze overeenkomst wordt van rechtswege verlengd voor een periode van telkens een jaar en onder 

dezelfde voorwaarden, tenzij één van de partijen deze overeenkomst opzegt.  

 

3. Deze overeenkomst is door Partijen (tussentijds) schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand. 
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4. De bepalingen van deze overeenkomst blijven, na afloop van deze overeenkomst, doorwerken op 

opdrachtbevestigingen die voortduren na de einddatum van deze overeenkomst. 

 

5. Iedere opdrachtbevestiging is door YEM tussentijds schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een 

periode van vier weken. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de opdrachtbevestiging tussentijds te 

beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

6. In afwijking op het voorgaande lid eindigt de opdrachtbevestiging in ieder geval onmiddellijk op het 

moment dat de Opdracht welke tussen YEM en Opdrachtgever is overeengekomen, eindigt.  

 

Artikel 5 Geschiktheid en beschikbaarheid 

1. Opdrachtnemer staat in voor een zorgvuldige selectie van Werknemer,  garandeert Werknemer bevoegd is 

(al dan niet in Nederland) werkzaamheden te verrichten en garandeert dat de kwaliteiten en werkervaring 

van Werknemer goed aansluiten op de uit te voeren werkzaamheden bij Opdrachtgever. Behoudens voor 

zover sprake is van Contract Handling, zal YEM hiervoor een profielschets aan Opdrachtnemer ter 

beschikking stellen. 

 

2. Indien blijkt dat Werknemer niet voldoende geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden of indien 

Werknemer niet in staat is deze uit te voeren wegens ziekte of andere omstandigheden behoudt YEM zich 

het recht voor de opdrachtbevestiging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtnemer is verplicht 

binnen twee werkdagen na beëindiging aan YEM mede te delen of zij een geschikte Werknemer ter 

vervanging kan aanbieden.  

 

3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele schade die YEM lijdt als gevolg van de tussentijdse 

beëindiging van de opdrachtbevestiging als genoemd in lid 2, met uitzondering voor schade geleden door 

tussentijdse beëindiging door ziekte en indien sprake is van vrijwillige uitdiensttreding van Werknemer bij 

Opdrachtnemer, waarbij de tussen Opdrachtnemer en Werknemer in de arbeidsovereenkomst 

overeengekomen of wettelijk geldende opzegtermijn in acht is genomen. 

 
 

Artikel 6 Contact met Opdrachtnemer 

1. Partijen zullen in de opdrachtbevestiging een contactpersoon aanwijzen die namens YEM respectievelijk 

Opdrachtnemer als contactpersoon optreden gedurende de opdrachtbevestiging.  

 

2. Werknemer rapporteert inzake de voortgang van werkzaamheden en eventuele andere zaken aan 

Opdrachtgever. 

 

Artikel 7 Loon, premies en belastingen 

1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte betaling van het salaris of vergoeding aan 

Werknemer. Tevens is Opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor, indien van toepassing, 

correcte en tijdige afdracht van loonheffing en/of sociale premies en/of omzetbelasting aan de 

Belastingdienst.  

 

2. Opdrachtnemer vrijwaart YEM tegen alle mogelijke aanspraken dienaangaande van Werknemer, van de 

Belastingdienst en/of van derden.   

 

3. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van YEM schriftelijk bewijs leveren van de afdracht van loonheffing 

en sociale premies aan de Belastingdienst. 

 

4. YEM zal altijd ten behoeve van verschuldigde sociale premies, loonbelasting (inclusief premies 

volksverzekering) en omzetbelasting, waarvoor YEM aansprakelijk zou kunnen zijn 55% van alle 

gefactureerde bedragen (inclusief omzetbelasting) betalen door storting op de rekening van 

Opdrachtnemer zoals bedoeld in de Invorderingswet 1990 (de G-rekening). Indien Opdrachtnemer 



 V5.1 

 

 
Pagina 5 van 8 Raamovereenkomst inzake externe inhuur  

 
 
 

 

aantoonbaar NEN 4400-1 of NEN 4400-2 gecertificeerd is bedraagt het genoemde percentage 25%. 

Opdrachtnemer dient op verzoek onverwijld aan te tonen dat zij gecertificeerd is. 

 

5. Opdrachtnemer is verplicht bij ondertekening van deze overeenkomst YEM een kopie te verstrekken van 

de schriftelijke overeenkomst ter zake van de G-rekening.  

 

6. De storting op de G-rekening zal geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van de 

Uitvoeringsregeling Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. 

 

Artikel 8 Tarieven en facturering 

1. YEM betaalt aan Opdrachtnemer het in de opdrachtbevestiging overeengekomen tarief per uur. Genoemd 

tarief is inclusief reiskosten woon/werkverkeer en verblijfskosten en exclusief BTW. Dit tarief geldt voor de 

duur van de opdrachtbevestiging en eventuele verlengingen daarvan.  

 

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd dit tarief gedurende de opdrachtbevestiging en eventuele verlengingen 

daarvan te verhogen, tenzij YEM daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.  

 

3. Het tarief is verschuldigd over het door Werknemer daadwerkelijke en door Opdrachtgever geaccordeerde 

aantal gewerkte uren. Opdrachtnemer zal zorg dragen voor het wekelijks verantwoorden van de 

daadwerkelijk gewerkte uren op de door YEM aangegeven wijze.  

 

4. Facturering zal plaats vinden op de door YEM voorgeschreven wijze op basis van de daadwerkelijk 

gewerkte en verantwoorde uren, welke voorafgaand door Opdrachtgever zijn geaccordeerd.  

 

5. Separaat levert Opdrachtnemer de geaccordeerde urenstaat in bij YEM op de door YEM voorgeschreven 

wijze met betrekking tot alle in rekening gebrachte uren. 

 

6. Opdrachtnemer zal betaald worden binnen vijf werkdagen na de betaaltermijn van de Opdrachtgever. 

Betaling zal uitsluitend plaatsvinden op basis van door Opdrachtgever geaccordeerde uren.  

 

7. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot vergoeding van andere onkosten tenzij en voor zover met 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever en overeenkomstig de daarvoor geldende 

voorschriften en procedures van Opdrachtgever. 

 

Artikel 9 Werktijden 

1. Het aantal uren inzet van Werknemer en de werktijden worden door Opdrachtgever vastgesteld.  

 

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot enige extra vergoeding, naast het overeengekomen uurtarief, tenzij 

en voor zover in opdrachtbevestiging anders is vastgelegd of vooraf door Opdrachtgever schriftelijk is 

goedgekeurd.  

 

3. Werknemer is gerechtigd verlof op te nemen na overleg met en met de instemming van Opdrachtgever.  

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in haar verplichtingen onder deze overeenkomst is Opdrachtnemer – 

zonder nadere ingebrekestelling – aansprakelijk jegens YEM en Opdrachtgever voor nakoming of uit de 

tekortkoming voortvloeiende schade. Opdrachtnemer vrijwaart YEM voor eventuele claims van derden 

(waaronder Opdrachtgever) die hiermee samenhangen. 

 

2. Opdrachtnemer vrijwaart YEM voor iedere aansprakelijkheid voor schaden en/of verliezen die Werknemer 

zelf lijdt of veroorzaakt aan Opdrachtgever en/of aan derden. 

 

Opdrachtnemer is verplicht zich adequaat te verzekeren voor haar wettelijke en contractuele 

aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van YEM inzage te geven in haar 

verzekeringspolissen dan wel verzekeringscertificaat.  
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Artikel 11 Intellectuele eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder auteurs- en octrooirechten, 

op alle resultaten van de werkzaamheden van Werknemer in het kader van deze overeenkomst, alsmede 

op de daarbij gebruikte en/of ontwikkelde materialen, berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is zich 

ervan bewust dat Opdrachtgever dit derdenbeding heeft aanvaard in de zin van artikel 6:253 lid 1 BW. 

 

2. Voor zover vereist, draagt Opdrachtnemer de in lid 1 genoemde rechten door ondertekening van deze 

overeenkomst bij voorbaat over aan Opdrachtgever en levert zij deze aan Opdrachtgever. Voor zover 

relevant is deze overeenkomst de akte zoals bedoeld in artikel 2 van de Auteurswet 1912, artikel 2 van de 

Databankenwet en/of artikel 9 van de Wet op de naburige rechten. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek 

van YEM en/of van Opdrachtgever alle redelijke medewerking verlenen om te bewerkstelligen dat de in lid 

1 genoemde rechten worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat 

Opdrachtgever dit derdenbeding heeft aanvaard in de zin van artikel 6:253 lid 1 BW. 

 

3. Voor zover de in lid 1 genoemde rechten berusten bij Werknemer, garandeert Opdrachtnemer dat 

Werknemer deze rechten overdraagt aan Opdrachtnemer, welke rechten vervolgens conform lid 1 en 2 bij 

Opdrachtgever rusten en van rechtswege aan Opdrachtgever worden overgedragen. Opdrachtnemer 

vrijwaart YEM voor alle aanspraken van Werknemer met betrekking tot de in lid 1 genoemde rechten. 

 

Artikel 12 Geheimhouding 

1. Partijen verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover derden, van al hetgeen hen in het kader van 

deze overeenkomst ter kennis komt omtrent partijen en Opdrachtgever en waarvan zij weten of 

redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor betrokkenen. 

 

2. Opdrachtnemer zal Werknemer schriftelijk verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen 

deze bij het verrichten van de werkzaamheden in het kader van de opdrachtbevestiging bekend of gewaar 

wordt en waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit vertrouwelijk moet worden geacht. 

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat Werknemer op eerste verzoek van Opdrachtgever een aanvullende 

geheimhoudingsverklaring ondertekent.  

 

Artikel 13       Privacy 

1.      Partijen zullen voldoen aan hun specifieke verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en  

          toepasselijke vergelijkbare regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens in het kader van de   
          uitvoering van deze Raamovereenkomst. 

2.         YEM zal in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst persoonsgegevens van Werknemers 

doorgeven aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient de Werknemers te informeren dat zijn/haar 
persoonsgegevens in dit kader kunnen worden doorgegeven aan YEM en Opdrachtgever 

3. Indien een partij anderszins optreedt als verantwoordelijke en de andere partij als bewerker met 

betrekking tot persoonsgegevens in relatie tot deze Raamovereenkomst of een Opdracht, zal die andere 

partij deze persoonsgegevens slechts op specifieke instructie van de eerste partij dan wel in de uitvoering 
van de Raamovereenkomst of Opdracht verwerken met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. 

4. Partijen vrijwaren elkaar voor alle schade ontstaan door het niet nakomen van hun verplichtingen onder 

dit artikel inclusief aanspraken voortvloeiend uit een (beweerdelijke) schending van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en toepasselijke vergelijkbare regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens. 

5.  Partijen stellen elkaar op de hoogte van elke audit of onderzoek door een overheidslichaam of instantie 

(zoals het College Bescherming Persoonsgegevens) met betrekking tot het verwerken van 

persoonsgegevens in relatie tot deze Raamovereenkomst of enige nadere overeenkomst. 
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Artikel 14 Wijzigingen 

Herziening, wijziging of aanvulling van deze overeenkomst is slechts geldig indien dit schriftelijk is 

vastgelegd in een nadere overeenkomst.  

 

Artikel 15 Ontbinding 

1. YEM is gerechtigd deze overeenkomst en de opdrachtbevestiging bij schriftelijke mededeling per 

aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 

enige ingebrekestelling zal zijn vereist, indien Opdrachtnemer: 

 in staat van faillissement wordt verklaard; 

 voorlopig surseance van betaling aanvraagt; 

 door beslaglegging op de eigendommen van Opdrachtnemer, door onder curatelenstelling of 

anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest; 

 in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze 

overeenkomst. 

 

2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet het recht van YEM om volledige schadevergoeding te vorderen van 

Opdrachtnemer. 

 

Artikel 16  Boete 

1. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan haar verplichtingen krachtens Artikel 2 lid 2, 4, 5, 7, 8, en 12 en 

artikel 3 lid 2 en 3 zal zij door YEM eenmaal schriftelijk gewaarschuwd worden. Alsdan is Opdrachtnemer 

verplicht om binnen twee werkdagen te voldoen aan haar verplichtingen. Blijft ook na deze termijn 

correcte en tijdige nakoming achterwege dan is YEM gerechtigd tot een direct opeisbare boete van € 

25.000 alsmede een boete van € 1.000 per dag dat nakoming achterwege blijft. 

 

2. Indien Opdrachtnemer in gebreke is ter zake zijn verplichtingen op grond van artikel 2 lid 10, artikel 3 lid 3 

en YEM en/of opdrachtgevers van YEM dientengevolge schade ondervinden - daar onder begrepen het 

terstond beëindigen van de terbeschikkingstelling van de Werknemer(en) en boetes of andere sancties 

van overheidswege - is Opdrachtnemer gehouden tot volledige vergoeding van alle schade van YEM en 

van opdrachtgevers van YEM. Indien Opdrachtnemer op eerste verzoek van YEM geen bewijs van 

registratie en/of afschrift van de arbeidsovereenkomst(en) overeenkomstig artikel 2 lid 10 en artikel 3 lid 3 

kan overleggen, dan is YEM gerechtigd de terbeschikkingstelling van de desbetreffende Werknemers met 

onmiddellijke ingang te staken. In dat geval is YEM tevens gerechtigd, maar niet verplicht de 

terbeschikkinggestelde Werknemers in dienst te nemen zonder verder enige vergoeding aan 

Opdrachtnemer of derden verschuldigd te zijn. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade van YEM en 

opdrachtgevers van YEM en vrijwaart YEM en opdrachtgevers van YEM voor schade voortvloeiende uit het 

beëindigen van de terbeschikkingstelling van Werknemers en/of de indiensttreding van Werknemers bij 

YEM. 

 

3. Overtreding van artikel 12 lid 1 leidt voor Opdrachtnemer tot een aan YEM verschuldigde onmiddellijk 

opeisbare boete van € 25.000 per overtreding. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

 

2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien het 

overleg niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 

Amsterdam. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te 

 

Diemen op …………………………………….  Plaats op …………………………………………….  

   

Yacht Externen Management bv        Leverancier     

  

 

 

T. van der Vliet  Naam 

Director Yacht Externen Management       Director 
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BIJLAGE TATA STEEL 
bij de  

RAAMOVEREENKOMST INZAKE EXTERNE INHUUR 
 

 
Partijen: 
 
1. Yacht Externen Management bv, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Diemermere 

24, 1112 TC  te Diemen, hierna te noemen ‘YEM’; 
 
 en 
 
2. [naam Opdrachtnemer], gevestigd te [postcode plaats], [adres], hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’; 
 
Overwegende dat: 
 YEM een overeenkomst heeft gesloten met Tata Steel in het kader van de inhuur van flexibele arbeid bij 

Tata Steel; 
 YEM in het kader van voornoemde overeenkomst de Contract Handling voor Tata Steel zal afhandelen; 
 Tussen Opdrachtnemer en YEM een algemene Raamovereenkomst is gesloten voor de inhuur van flexibele 

arbeid, hierna te noemen de “Raamovereenkomst”; 
 YEM in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Tata Steel specifieke  afspraken wenst te 

maken met Opdrachtnemer in afwijking en/of in aanvulling op de Raamovereenkomst;  
 YEM en Opdrachtnemer de gemaakte afspraken in deze bijlage (‘Bijlage’) schriftelijk wensen vast te 

leggen; 
 
komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1 Aanvulling op Definities 
1. Doorlening: het in– en doorlenen van Werknemers en ZZP’er wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
 

Artikel 2 Aanvulling op/ wijziging in Artikel 2 
 

1. Ingeval Opdrachtnemer een Werknemer inzet die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, zal 
Opdrachtnemer een compleet en correct dossier voorhanden hebben, dat op eerste verzoek aan YEM zal 
worden verstrekt, op basis waarvan Opdrachtnemer tijdig en correct kan aantonen dat Opdrachtnemer aan 
alle (fiscaal-) wettelijke verplichtingen heeft voldaan als het gaat om de inzet van de Werknemer. 

 
2. Tata Steel zal voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten 

aanzien van de zaken waarmee Werknemer werkt en voor het verrichten van de werkzaamheden dusdanige 
maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat Werknemer 
bij het verrichten van de werkzaamheden schade lijdt.  

 
3. Tata Steel is verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van door Tata Steel gegeven instructies 

en/of het door Tata Steel uitgeoefende leiding en toezicht. Daarnaast is Tata Steel verantwoordelijk voor het 
inrichten van een veilige werkomgeving en het verzorgen van goede arbeidsomstandigheden. YEM is noch 

jegens Werknemer, noch jegens Opdrachtnemer en/of derden verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor 
hieraan gerelateerde schade, direct en/of indirect, zulks in de breedste zin van het woord.   
 

4. Tata Steel is gehouden Werknemer toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen 
te worden, alsmede dat Werknemer in staat wordt gesteld de werkzaamheden onder de gebruikelijke 
arbeidsomstandigheden bij Tata Steel te verrichten. Tata Steel zal daartoe alle benodigde hulpmiddelen en 
materialen ter beschikking stellen. 

 
5. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat zij aan de door haar ter beschikking te stellen Werknemers in 

goede staat verkerende basis Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s, zoals helm, veiligheidsbril, 
veiligheidsschoenen en persoonlijk veiligheidsslot) verstrekt voorafgaand aan de eerste werkdag. Alle overige 
PBM’s zullen worden verstrekt door Tata Steel. Opdrachtnemer zal de veiligheidsvoorschriften, procedures en 
regelingen, die zijn terug te vinden op de website van Tata Steel -
http://www.tatasteel.nl/veiligheid/nl/voorschriften/algemene-voorschriften/algemene-veiligheidsvoorschriften/ 
- nauwgezet in de gaten houden en de maatregelen treffen die hieruit naar voren komen. Opdrachtnemer zal 

zijn Werknemers instrueren dat de door Tata Steel ter beschikking gestelde goederen alleen ten tijde van de 
werkzaamheden door de Werknemer gebruikt mogen  worden.  

http://www.tatasteel.nl/veiligheid/nl/voorschriften/algemene-voorschriften/algemene-veiligheidsvoorschriften/
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6. Tata Steel kan met het oog op de veiligheidsvoorschriften bijzondere maatregelen voorschrijven. Tata Steel 
heeft het recht om goederen die niet aan de voorschriften voldoen van de terreinen te doen verwijderen. 
Eventuele kosten van de veiligheidsmaatregelen, hiermee verband houdende, komen ten laste van 
Opdrachtnemer en zullen door YEM bij Opdrachtnemer ter voldoening worden neergelegd.   
 

7. Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat zij in het bezit is en blijft van de door Tata Steel vereiste 
vergunningen, registraties, diploma’s en certificaten, waaronder de VCU certificering, en zal zorgdragen voor 
het verstrekken van kopieën van de betreffende documenten, zodat YEM deze kan vastleggen in haar 
administratie.   

 
8. Opdrachtnemer is verplicht een Tata Steel bedrijfsidentificatienummer (BIN) te hebben en dit desgevraagd 

mede te delen aan YEM. Indien Opdrachtnemer bij aanvang van een Opdracht nog geen BIN heeft, vraagt zij 
dit onverwijld aan volgens de door YEM verstrekte procedure. 

 
9. Opdrachtnemer zal zijn Werknemers instrueren om bij Tata Steel te allen tijde een geldig Tata ID Bewijs bij 

zich te dragen. Opdrachtnemer staat ervoor in dat Werknemer tijdig een (nieuwe) pas aanvraagt. 
 

10. Opdrachtnemer zal zijn Werknemers instrueren om de navolgende gedragsregels bij Tata Steel, welke 
rechtstreeks door Tata Steel aan Opdrachtnemer worden verstrekt, feitelijk of digitaal, op te volgen: 
a. bedrijfsrichtlijnen en voorschriften; 
b. veiligheidsvoorschriften; 
c. zich te bedienen van wellevende omgangsvormen; 
d. zich te onthouden van het gebruik en/of het bezit van alcoholische dranken en/of verdovende middelen 

op het werk en/of in vervoersmiddelen ten behoeve van het werk en niet op het werk en/of tijdens 
woon/werk verkeer onder invloed van bedoelde middelen verkeren. 

 
11. Opdrachtnemer dient: 

a. op basis van objectieve criteria ervoor zorg te dragen dat zijn Werknemers geschikt en bereid zijn de 
bedongen werkzaamheden te verrichten; 

b. zijn Werknemers te instrueren tijdig op het werk aanwezig zijn; 
c. zijn Werknemers te instrueren zich houden aan de door Tata Steel vastgestelde werktijden; en 
d. op basis van objectieve criteria ervoor te zorgen dat zijn Werknemers over alle (overige) vaardigheden 

beschikken ten behoeve van een vakbekwame, veilige en efficiënte uitvoering van de hen opgedragen 
werkzaamheden. 

 
12. Aanwezigheid en uren van ter beschikking gestelde Werknemers worden geregistreerd door middel van de bij 

Tata Steel gebruikelijke aan- en afwezigheidsregistratie; het kloksysteem ATR. Opdrachtnemer zal 
dienaangaande handelen conform de door YEM gegeven   instructie voor aanvang van de werkzaamheden, 
hetgeen betekent dat Opdrachtnemer vervolgens de Werknemer dienaangaande zal instrueren. Tata Steel zal 
op de eerste werkdag de Werknemer informeren over het klokken van uren in ATR. 

 
13. Opdrachtnemer zal zijn Werknemers instrueren dat zij een aanvraag voor een vrije dag minimaal 5 werkdagen 

van te voren zullen indienen bij de leidinggevende van Tata Steel. Werknemer zal plannen met betrekking tot 
vakanties minimaal vier weken voor aanvang de vakantie afstemmen met de leidinggevende van Tata Steel. 
Als vakantie geldt een periode van minimaal vijf aaneengesloten vrije dagen. Een vooraf geplande vakantie 
moet bij aanvang van de Opdracht aan Tata Steel worden gemeld. 
 

14. Opdrachtnemer zal ervoor zorg dragen dat alle gevraagde bescheiden voor een nieuwe Opdracht binnen twee 
werkdagen na het verzoek van YEM, maar in ieder geval voor aanvang van de Opdracht, in het bezit van YEM 
komen. Indien dit niet mogelijk is meldt opdrachtnemer dit onverwijld onder opgaaf van reden aan YEM 

 
15. Tata Steel maakt gebruik van het VMS systeem Nétive. In het kader van de uitvoering van deze 

Raamovereenkomst zullen gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens van Werknemer, worden 
opgeslagen in de systemen van YEM en in Nétive. Opdrachtnemer draagt zorg voor instemming en 
goedkeuring van zijn Werknemers ten aanzien van de opslag van deze gegevens.    

 
16. Opdrachtnemer gaat akkoord met het feit dat YEM kopieën van de door Opdrachtnemer verstrekte 

documenten alsmede van de met Opdrachtnemer overeengekomen Opdrachtbevestigingen verstrekt aan Tata 
Steel. Opdrachtnemer garandeert dat de Werknemer ook akkoord gaat met verstrekking door YEM aan Tata 
Steel van de documenten die betrekking hebben op de Werknemer. 

 
17. YEM en Tata Steel zijn gerechtigd om een audit bij Opdrachtnemer uit te voeren op de onderdelen die van 

wezenlijk belang zijn voor Opdrachtgever en YEM in het kader van de dienstverlening en nakoming van zijn 
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verplichtingen uit deze Raamovereenkomst. Opdrachtnemer zal hier medewerking aan verlenen. Kosten 
voortvloeiende uit het onderzoek zijn voor Tata Steel en/of YEM, tenzij uit het onderzoek naar voren komt 
dat Opdrachtnemer tekort schiet/ is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
Raamovereenkomst; alsdan draagt Opdrachtnemer hiervan de kosten, zowel de directe- als indirecte kosten, 
waaronder begrepen de eventueel schade die Tata Steel en/of YEM hieruit lijdt/ heeft geleden. 
 

18. Op verzoek van Tata Steel en/of YEM zal Opdrachtnemer aan een door Tata Steel en/of YEM daartoe aan te 
wijzen derde steekproefsgewijs inzage verstrekken in haar personeelsadministratie, loonboekhouding en in 
de aangiften- en betalingenadministratie ter verificatie met betrekking tot de afdrachten aan de 
Belastingdienst  

 
19. Opdrachtnemer garandeert bereikbaarheid gedurende kantoortijden. 

 
20. Opdrachtnemer garandeert dat de ter beschikking gestelde Werknemers een arbeidsovereenkomst hebben 

met Opdrachtnemer en dat geen gebruik wordt gemaakt van in- en doorleen van een derde leverancier. 
 

21. Inkoop – en verkoopvoorwaarden, dan wel branchevoorwaarden van Partijen zijn op de relatie niet van 
toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.  

 
 

Artikel 4 Aanvulling Artikel 4 
1. In afwijking van artikel 4 lid 6 van de Raamovereenkomst eindigt de Opdrachtbevestiging zonder tot 

 enigerlei vergoeding van schade gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang op het moment dat de 
 Opdracht welke tussen YEM en Tata Steel is overeengekomen, ongeacht de reden, eindigt.   

 
2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Werknemer de werkzaamheden kan vervolgen indien Tata of YEM, op 

verzoek van Tata Steel, dit uiterlijk vier weken voor het einde van de Opdracht bij Opdrachtnemer heeft 
aangegeven. 
 

3. Indien Tata Steel na de eerste, maar uiterlijk vijfde werkdag van een Werknemer van oordeel is dat de 
Werknemer niet voldoet aan de gestelde eisen, of de werkzaamheden naar het oordeel van Tata Steel niet 
naar behoren vervult, dan wel anderszins niet naar behoren functioneert, is YEM, op verzoek van Tata Steel, 
gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, te beëindigen. De gewerkte uren, tot 
een maximum van drie werkdagen, kunnen niet door Opdrachtnemer in rekening gebracht worden bij de 
YEM. 

 
4. Indien Tata Steel na de vijfde werkdag van een Werknemer van oordeel is dat de Werknemer niet voldoet 

aan de gestelde eisen, of de Werkzaamheden naar het oordeel van Tata Steel niet naar behoren vervult, dan 
wel anderszins niet naar behoren functioneert, dan stelt YEM of Tata Steel Opdrachtnemer hiervan schriftelijk 
in kennis en geeft zij aan op welke wijze aan gestelde eisen kan worden voldaan of hoe de werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. 

 
5. Indien de Werknemer, ondanks de aanwijzingen als in het vorige lid bedoeld, weigert, of niet in staat is aan 

de gestelde eisen te voldoen of de werkzaamheden conform deze aanwijzingen uit te voeren, zonder dat hij 
aan deze weigering gewichtige redenen ten grondslag kan leggen, is YEM, op verzoek van Tata Steel, 
bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn, te beëindigen zonder tot enige 
(financiële) compensatie verplicht te zijn. De gewerkte uren kunnen door Opdrachtnemer in rekening 
gebracht worden bij de YEM, mits geaccordeerd door Tata Steel. 

 
Artikel 5 Aanvulling Artikel 5 
1. De Werknemer zal zich conformeren aan de Tata Steel specifieke methoden en technieken en zal zich tijdig 

de kennis van deze methoden en technieken eigen maken. Indien het door Werknemer volgen van een 
cursus noodzakelijk wordt geacht, zullen de kosten daarvan door Opdrachtnemer worden gedragen. 
Opdrachtnemer zal de cursusdagen niet in rekening brengen. Indien de cursus specifiek voor Tata Steel 
doeleinden is, en door Tata Steel vereist wordt, worden de kosten van de cursus door Tata Steel gedragen 
en komen de uren voor rekening van Opdrachtnemer. 

 
2. Indien Opdrachtnemer niet op de hoogte is van de van Werknemer gevraagde deskundigheid zal 

Opdrachtnemer voor ondertekening van de opdrachtbevestiging YEM en Tata Steel hiervan op de hoogte 
brengen. 

 
3. Tata Steel en Opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat de Werknemer voor de overeengekomen 

werkzaamheden wordt vervangen door een andere Werknemer. Het vervangen van een Werknemer zal niet 
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leiden tot meerkosten voor Tata Steel ten aanzien van bijvoorbeeld een inwerkperiode en/of 
kennisoverdracht. Partijen en Tata Steel zullen in onderling overleg de duur van de inwerkperiode vaststellen. 
Eventuele extra (inwerk)kosten van deze vervanging komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

  
Artikel 6 Aanvulling Artikel 7 
1. Storting op G-rekening blijft achterwege indien Opdrachtnemer een vrijwaringsverklaring overlegt van de 

Nederlandse belastingdienst, bekend onder de naam: Beschikking goedkeuring alternatief voor het storten op 
een G-rekening ex. artikel 34.6.2 Leidraad invordering 2008.  Indien Opdrachtnemer geen/ niet langer een G-
rekening inricht en geen verklaring overlegt als voornoemd, eindigt de Raamovereenkomst en onderhavige 
Bijlage van rechtswege en zal geen verdere inhuur plaatsvinden, zonder dat hiertoe schadeplichtigheid van 
YEM ontstaat.  

 
Artikel 7 Aanvulling/ Wijziging Artikel 8 
1. Facturatie vindt plaats middels selfbilling. In het door Opdrachtnemer te factureren tarief per uur zoals 

vermeld in de Overeenkomst van opdracht is een korting verwerkt. De gehanteerde korting per uur is gelijk 
aan het bedrag per uur dat Tata Steel aan YEM verschuldigd is voor haar dienstverlening 
contracthandeling richting Tata Steel.  

 
2. Betaling aan Opdrachtnemer vindt plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van het voor Opdrachtnemer 

bestemde bedrag door YEM. De betalingstermijn van Tata Steel richting YEM is 60 dagen na goedkeuring 
door Tata Steel van de gewerkte uren. Indien YEM en Opdrachtnemer een betalingstermijn overeenkomen 
van 35 dagen na goedkeuring door Tata Steel van de gewerkte uren, zal op het door Opdrachtnemer in 
rekening te brengen oorspronkelijke uurtarief als vastgesteld in de opdrachtbevestiging als omschreven in lid 
1 van dit artikel een aanvullende korting worden berekend van 1% (aldus te berekenen over het uurtarief 
exclusief de omzetbelasting). Een dergelijke keuze wordt gemaakt voor alle inzetten bij Tata Steel, en kan 
niet per inzet worden gemaakt.  

 
3. Tata Steel maakt gebruik van minimale en maximale richttarieven op basis van de TarievenTool©. De 

minimale en maximale richttarieven zijn opgesteld op basis van de salarisschaal van Tata Steel en per 
functie. Het uiteindelijke tarief wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd.  

 
Artikel 8 Aanvulling Artikel 9 
1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot enige betaling gedurende de dagen/periodes dat Tata Steel heeft 

aangegeven geen gebruik te willen maken van de inzet van de Werknemer. 
 

2. De werktijden alsmede werkdagen/periodes en (verplichte) vrije dagen/periodes worden door Tata Steel 
eenzijdig vastgesteld en bepaald. Gedurende deze (verplichte) vrije dagen/periodes bij Tata Steel kan 
Opdrachtnemer geen aanspraak maken op betaling jegens YEM. 

 
Artikel 9  Aanvulling artikel 10 
1. Opdrachtnemer vrijwaart YEM volledig voor enige schade dan wel boetes die mochten voortvloeien uit het 

feit dat op enigerlei wijze is gebleken, dan wel geconstateerd door de verantwoordelijke 
instanties/autoriteiten, dat de Werknemer niet bevoegd is (al dan niet in Nederland) werkzaamheden te 
verrichten. 
 

2. Niettegenstaande de onbeperkte vrijwaringsverplichting is de verplichting tot het vergoeden van schade door 
Opdrachtnemer jegens YEM beperkt tot het bedrag van één miljoen euro per gebeurtenis en vijf miljoen euro 
per jaar. 

 
 

Artikel 10 Aanvulling Artikel 11 
1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Opdrachtnemer en/of de Werknemer geen inbreuk maakt op 

intellectuele eigendomsrechten van Tata Steel of derden. 
 
2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het woord-/ beeldmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van 

Tata Steel op een of andere wijze of voor reclame-, promotionele- en/of acquisitiedoeleinden doeleinden te 
gebruiken tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen met Tata Steel.  

 
Artikel 11 Overname personeel  
1. Indien Tata Steel een Werknemer in dienst wil nemen, zal Tata Steel hierover nadere afspraken maken met 

Opdrachtnemer. 
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2. Als toevoeging aan lid 1 van dit artikel geldt op hoofdlijnen dat Opdrachtnemer waarborgt dat 
Werknemer niet gebonden is aan een concurrentie- en/of relatiebeding, die Werknemer verhinderen om 
hetzij rechtstreeks dan wel via een tussenpersoon voor Tata Steel te werken.  
 

3. Na 800 onder deze overeenkomst  gewerkte uren bij Tata Steel of een onafgebroken inzet van een half 
jaar, is Tata Steel gerechtigd, tenzij voorafgaande aan een Opdracht anders is overeengekomen met 
Tata Steel en/of YEM, de ingezette Werknemer in dienst te nemen, zonder aanvullende kosten of 
beperkingen. Ingeval sprake is van overname wordt door YEM een opzegtermijn gehanteerd van twee 
maanden. 

 
Artikel 12 Aanvulling artikel 16 
1. Het niet voldoen aan de verplichtingen als opgenomen in deze Bijlage komen te vallen onder de 

boetebepaling van artikel 165van de Raamovereenkomst. 
 

 
  
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te 
 
Amsterdam op [datum]  [plaats] op [datum] 
 
Yacht Externen Management bv   [naam Opdrachtnemer] 
  
 
T. van der Vliet  [naam ondertekenaar] 
Director Yacht Externen Management [functie ondertekenaar] 


