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Algemene Voorwaarden van Sqill Trader B.V. 

 

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Sqill Trader B.V., die gehanteerd worden voor de ter beschikkingstelling 

van uitzendkrachten, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Alkmaar d.d. 01-01-2017. Dit document kent in 

hoofdlijnen de volgende opzet: 

 De inhoudsopgave 

 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

 Hoofdstuk 2: Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten 
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Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Werving en Selectie organisatie: de in Nederland gevestigde onderneming Sqill Trader B.V., die op basis van 

een overeenkomst kandidaten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers; 

2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Sqill Trader B.V. werkzaamheden verricht of 

gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever; 

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sqill Trader B.V. en haar opdrachtgever waarin onder andere de 

voorwaarden zijn opgenomen voor de ter beschikkingstelling van de kandidaat en tegenover welke verschuldigde 

vergoeding opdrachtgever aan Sqill Trader dient te voldoen; 

4. Fee: het bedrag dat de opdrachtgever aan Sqill Trader B.V. verschuldigd is voor de werving en selectie van de 

kandidaat voor de opdrachtgever exclusief de BTW; 

5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Sqill Trader B.V. voorziet van 

kandidaten; 

6. Opdracht: de overeenkomst tussen Sqill Trader B.V. en een opdrachtgever op basis waarvan een kandidaat voor en 

onder leiding en toezicht van die opdrachtgever door tussenkomst van Sqill Trader B.V. in dienst zal komen bij 

opdrachtgever; 

7. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over kandidaten, wordt bedoeld: mannelijke, vrouwelijke en 

transgenders kandidaten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Sqill Trader B.V. aan en op iedere overeenkomst 

tussen Sqill Trader B.V. en een opdrachtgever waarop Sqill Trader B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft 

verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Sqill Trader 

B.V. en een opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

2. De opdrachtgever met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend in te 

stemmen met de toepasselijkheid daarvan op later aan Sqill Trader B.V. te verstrekken opdrachten. 

3. Sqill Trader B.V. is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever. 

4. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt verklaard zullen de overige bepalingen van deze 

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om indien gewenst nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen. 

Artikel 3. Wijze van facturering 

1. De facturen van Sqill Trader B.V. zijn, tenzij anders afgesproken, mede gebaseerd op de ingevulde en door de 

opdrachtgever voor akkoord bevonden tijdverantwoording. 

2. Sqill Trader factureert opdrachtgever de vooraf overeengekomen fee met vermeerdering van de wettelijke BTW. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de facturen van Sqill Trader B.V. zonder enige inhouding, korting of 

verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum zijn betaald. 

4. Kostenwijzigingen tengevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, 

worden met ingang van het tijdstip waarop die wijzigingen in werking treden aan de opdrachtgever doorberekend en 

zijn dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de 

looptijd van een opdracht. 

5. Sqill Trader B.V. is voorstander van digitaal factureren. Opdrachtgever stelt Sqill Trader de mogelijkheid om digitaal 
te factureren. Daarop zal opdrachtgever een factuur emailadres aan Sqill Trader doen toekomen.  

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden 

1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Sqill Trader B.V. werken voor de opdrachtgever bevrijdend. 

2. Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur 

schriftelijk door de opdrachtgever aan Sqill Trader B.V. kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht 

op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag is hij 

met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de 

opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het bruto factuurbedrag aan Sqill Trader B.V. verschuldigd. 

4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Sqill Trader 

B.V. moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. Door Sqill Trader B.V. te maken buitengerechtelijke incassokosten worden 
vastgesteld op tenminste 15% van het bruto factuurbedrag met een minimum van € 500,00 exclusief BTW. 
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Artikel 5. Ontbinding en zekerheidsstelling 

1. Als een partij in gebreke blijft om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de opdracht, dan is de andere 

partij gerechtigd de opdracht door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De 

ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de 

ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. 

2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de 

opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden 

als: 

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling 

wordt verleend; 

b. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

c. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 

d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt; 

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

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

verplichtingen uit de opdracht na te kunnen komen. 

Indien Sqill Trader B.V. de ontbinding op één van deze gronden inroept dan ligt daarin besloten het verzoek van 

de opdrachtgever om de overeenkomst te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Sqill Trader 

B.V. voor schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt.  

3. Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de opdracht had 

ontvangen, kan hij de opdracht slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of 

namens Sqill Trader B.V. nog niet is uitgevoerd. 

4. Bedragen die Sqill Trader B.V. vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen 

zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar 

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

5. Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, 

niet volledig of niet tijdig nakomt, is Sqill Trader B.V. gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te 

schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de 

opdrachtgever Sqill Trader B.V. financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. 

De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever 

volgens de opdracht.  

6. Als er, naar het oordeel van Sqill Trader B.V., gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de 

opdrachtgever, zal de opdrachtgever Sqill Trader B.V. op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in 
lid 5 genoemd. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht en met inachtname van algemene normen van redelijkheid en billijkheid 

is Sqill Trader B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, 

ontstaan aan de kandidaat of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is 

ontstaan als een gevolg van: 

a. de ter beschikkingstelling van de kandidaat door Sqill Trader B.V. aan de opdrachtgever, ook wanneer 

mocht blijken dat die kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde 

vereisten 

b. eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de kandidaat bij de opdrachtgever 

c. toedoen of nalaten van de kandidaat, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan 

van verbintenissen door de uitzendkracht. 

Dit laat de inspanningsverplichting van Sqill Trader B.V. onverlet om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien 

en voor zover Sqill Trader B.V. deze verplichting niet of onvoldoende nakomt dan is Sqill Trader B.V. gehouden tot 

vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter 

zake indient bij Sqill Trader B.V. en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van Sqill Trader B.V.. 

2. Eventuele aansprakelijkheid van Sqill Trader B.V. voor enige directe schade is beperkt tot 40% van de opdrachtsom 

per gebeurtenis. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Sqill Trader B.V. nimmer aansprakelijk. 

3. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en totaaldekkende aansprakelijkheids-

verzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

4. De in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake 

is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sqill Trader B.V. en/of diens leidinggevend personeel. 

5. Sqill Trader B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever 

ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Sqill Trader B.V. maatregelen te treffen die 
eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 
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Artikel 7. Overmacht 

1. In geval van overmacht van Sqill Trader B.V. zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden 

opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke tegen en onafhankelijk 

van de wil van Sqill Trader B.V. ontstane omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk 

verhindert en welke noch krachtens wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid tot haar risico kan 

worden gerekend. 

2. Van elke overmachtstoestand bedoeld in het vorige lid zal Sqill Trader B.V. mededeling doen aan de opdrachtgever. 

3. Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van Sqill Trader B.V. zijn opgeschort. Deze 

opschorting geldt niet voor verplichtingen waarop de overmacht niet van toepassing is.  

4. Als de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan één 

maand zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige 

opzegtermijn. De opdrachtgever is overigens na zodanige beëindiging van de opdracht wel gehouden de door hem 

aan Sqill Trader B.V. verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de 

overmachtstoestand, aan Sqill Trader B.V. te betalen. 

5. Sqill Trader B.V. is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de 
opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht. 

Artikel 8. Geschillen 

1. Op deze opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de opdracht is uitsluitend de Nederlandse rechter 

bevoegd. 

3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van een rechtbank, zullen deze 

uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement Alkmaar waarbinnen Sqill Trader B.V. is 
gevestigd. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. VOORWAARDEN BIJ DE WERVING EN SELECTIE VAN KANDIDATEN 

Artikel 1. Kandidaat 

1. Tussen de kandidaat en opdrachtgever wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan. Tussen Sqill Trader en de 

kandidaat bestaat er geen arbeidsovereenkomst. 

2. Door de directe plaatsing van de kandidaat bij de opdrachtgever, vrijwaart opdrachtgever Sqill Trader tegen elke 

wijze van aansprakelijkheid. 
3. Opdrachtgever is aan Sqill Trader een vooraf overeengekomen fee verschuldigd. 

Artikel 2. Werving en selectie fee 

1. Het door de opdrachtgever aan Sqill Trader B.V. verschuldigde werving en selectie fee is een percentage van het 

bruto jaarloon, met inbegrip van vakantiegeld, ADV vergoedingen en eventuele overige tegoeden zoals ene 13e 

maand. 

2. De werving en selectie fee wordt verhoogd met geldende, Nederlandse BTW. 

3. Iedere aanpassing van de werving en selectie fee wordt door Sqill Trader B.V. zo spoedig mogelijk aan de 

opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk bevestigd. 

4. Wanneer de opdrachtgever vanuit zijn bedrijfsvoering de kandidaat verplicht te beschikken over bepaalde 

benodigdheden, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen dan worden deze voor rekening van en door de 

opdrachtgever verstrekt.  

5. De werving en selectie fee is vooraf vastgesteld onder berekening van lid 1 en schriftelijk, per email, aan 

opdrachtgever voorgelegd. Opdrachtgever heeft deze geaccordeerd en aan Sqill Trader geretourneerd. Zo 

samenvattend spreekt men over de overeenkomst waarop Sqill Trader haar factuur op maakt.  

6. De totale werving en selectie fee wordt geheel of in twee delen aan opdrachtgever gefactureerd. Bij gedeeltelijke 

facturatie zal opdrachtgever 50% voor de opdracht betalen en 50% na. Er zal geen restitutie geschieden indien de 

kandidaat niet door de proeftijd heen komt.  

Noot bij de keuze voor Nederlands recht: 

Sinds 17-12-09 is een nieuwe Europese verordening “Rome I” van kracht. Deze verordening regelt welk recht van 

toepassing is wanneer partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt.  

Op een overeenkomst inzake dienstverlening is het recht van toepassing van het land waar de dienstverlener 

gevestigd is. Het is verstandig om bewust te kiezen voor het Nederlands recht om later niet eventueel met onbekend 

buitenlands recht te worden geconfronteerd. 

En wat incasso van buitenlandse vorderingen betreft: het incasseren kan zonder problemen met het Nederlands recht 

in alle lidstaten van de EU en in Zwitserland. 
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Artikel 3. Zorgverplichting opdrachtgever en vrijwaring jegens Sqill Trader B.V. 

 

1. Tijdig voordat de ter arbeidsovereenkomst een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de uitzendkracht en 

Sqill Trader B.V. de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de kandidaat, alsmede de 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. 

2. De opdrachtgever is tegenover de kandidaat en Sqill Trader B.V. aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot 

vergoeding van de schade die de kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in 

belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van 

het bepaalde in artikel 3. 

3. Wanneer de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan 

blijvend letsel of de dood het gevolg is dan is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat 

artikel bedoelde personen en jegens Sqill Trader B.V. gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde 

personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kandidaat, 

alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 3. 

4. De opdrachtgever zal Sqill Trader B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Sqill Trader B.V. ingesteld 

wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent 

Sqill Trader B.V. de bevoegdheid deze aanspraken jegens haar aan de direct belanghebbende(n) te cederen dan wel 

mede namens Sqill Trader B.V. geldend en opeisbaar te maken bij de opdrachtgever. 

5. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en totaaldekkende aansprakelijkheids-
verzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel. 

Artikel 4. Identificatie en persoonsgegevens 

1. De opdrachtgever stelt bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de identiteit van een kandidaat vast aan de hand van 

een origineel identiteitsdocument en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie. 

2. De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de kandidatuur ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van 

een kandidaat vertrouwelijk in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. 

3. Sqill Trader B.V. is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn 
verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen. 

Artikel 5. Arbeidsovereenkomst 

1. Bij het aangaan van de opdracht informeert de opdrachtgever Sqill Trader B.V. of en wanneer er gedurende de 

arbeidsovereenkomst sprake zal zijn van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een eventuele ontbinding doet 

echter niet af aan de vooraf gestelde werving en selectie fee. Deze zal opdrachtgever aan Sqill Trader verschuldigd 

blijven. 


