
  

 

Handelsvoorwaarden 

Art. 1. Toepassing 
1. Deze handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde 

aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van People 2day, voor zoveel deze betrekking hebben 
op het inlenen van personeel. 

2. Bedingen en overeenkomsten die afwijken van deze handelsvoorwaarden, zijn uitsluitend 
rechtsgeldig indien deze door People 2day schriftelijk zijn bevestigd. 

Art. 2. Begripsbepalingen 
Deze handelsvoorwaarden verstaan onder: People 2day 

1. : uitzendbureau 
2. Uitzendkracht: Een ieder die op inleen basis door  People 2day bij de opdrachtgever tewerk wordt 

gesteld 
3. Opdrachtgever: Ieder natuurlijke- of rechtspersoon die door de tussenkomst van  People 2day een 

onder 2.2. bedoelde uitzendkracht van  People 2day inleent. 
4. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en  grond waarvan de onder 2.2. bedoelde 
uitzendkracht op inleenbasis van People 2day aan de inlener ter vervulling van een vacature wordt 

aangeboden. 

Art. 3. Tarieven 
Het door People 2day in rekening gebrachte uurtarief voor de uitzendkrachten komt tot stand in overleg 
met de opdrachtgever en is afhankelijk van het aan de uitzendkracht toegekende loon en vergoedingen. 

Het overeengekomen loon mag nooit minder zijn dan in de CAO voor uitzendkrachten is bepaald.  

Het aldus overeengekomen uurtarief is exclusief BTW. 

Art. 4. Selectie 
De opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden door de 

uitzendkracht er van te overtuigen of de uitzendkracht aan de verwachtingen voldoet. People 2day 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij tewerkstelling de uitzendkracht niet aan de 

verwachtingen voldoet. 

Art. 5. Overeenkomst tot inlenen personeel 
Van alle uitzendwerkzaamheden wordt een overeenkomst tot inlenen personeel opgemaakt tussen de 

opdrachtgever en People 2day. 

Art. 6. Aansprakelijkheid 
1. People 2day  draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de, door haar 

tussenkomst, dan wel door haar op inleenbasis tewerkgestelde uitzendkrachten mochten veroorzaken 
aan de opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun WA verzekering in deze 

te beoordelen en - zonodig - aan te passen. Zij dragen rechtens de aansprakelijkheid van een 
werkgever. 

2. De opdrachtgever zal zich tegenover de uitzendkracht gedragen zoals elke goede werkgever 
betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet voortvloeien. De 

opdrachtgever vrijwaard People 2day  voor eventuele aanspraken van de uitzendkracht ter zake van 
handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde alsmede voor eventuele 
aanspraken van derden ter zake van schade, door handelen of nalaten van de werkkracht nadat die 
door de opdrachtgever is tewerk gesteld c.q. er een overeenkomst is gesloten tot inlenen personeel. 

3.  People 2day acht zich evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door 
uitzendkrachten zijn aangegaan of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan te aanzien van de 

opdrachtgever, al of niet met diens toestemming, ten aanzien van derden in dienst van de 
opdrachtgever, of ten aanzien van welke andere derde ook. 

Art. 7. Declaraties 
People 2day stuurt na iedere maand een factuur, gebaseerd op de door de uitzendkracht ingevulde en 

door de opdrachtgever voor akkoord getekende urendeclaratiestaat. 

Art. 8. Betalingen 
1. De opdrachtgever is gehouden de door People 2day ingediende declaratie binnen 7 dagen na 



dagtekening van die declaratie te voldoen, tenzij de opdrachtgever en People 2day schriftelijk anders 
zijn overeengekomen. 

2. Uitsluitend betalingen aan People 2day zelf dan wel aan een rechtspersoon die door People 2day tot 
incassering van de in lid 1. van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, 

werken bevrijdend. 
3. Indien een declaratie van People 2day  niet binnen de in lid 1. van dit artikel bedoelde termijn(en) 

is/zijn voldaan, is de opdrachtgever na het verstrijken van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling 
of aanmaning terzake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 % per 

kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. 
Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als kalendermaand. Bij elke betalingsoverschrijding 

zullen bovendien €15,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 
4. Het afschrift van de door People 2day verzonden declaratie geldt als volledig bewijs van de 

verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt. 
5. De opdrachtgever is gehouden de declaratie na ontvangst te controleren. Bezwaren inzake - de 
hoogte van - de declaratie dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan 

People 2day te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever 
zijn (eventuele) rechten verwerkt. 

6. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als 
buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De 

vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 
20 % van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner of gelijk aan €1.500,-- is met een minimale 
vergoeding van €125,--, 15 % van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan €1.500,-- en 
kleiner of gelijk aan €3.500,-- is, en 10 % van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan 
€3.500,-- is. Deze kosten zullen, zodra door People 2day rechtsbijstand is ingeroepen resp. de 

vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door 
de opdrachtgever verschuldigd zijn. 

 
Het voorgaande laat onverlet het recht van  People 2day om hogere kosten in rekening te brengen 

indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is. 

Art. 9. Wederbemiddeling 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door ter kennismaking of inlening aangeboden 
uitzendkracht, een door People 2day op uitzendbasis geplaatste uitzendkracht door zijn/haar 

bemiddeling People 2day of tussenkomst aan te bieden aan derden. Ook is het niet toegestaan een 
door People 2day aangeboden uitzendkracht een direct dienstverband aan te bieden, zonder hiervan  

People 2day in kennisgesteld te hebben. 

Art. 10. Duur van de opdracht/ontslag 
1. In de inleenovereenkomst wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht vermeld 

en wanneer deze op voorhand nog niet duidelijk is, een zo nauwkeurig mogelijke schatting daarvan. 
Voor zover mogelijk en wenselijk worden daarin verder de begin- en einddatum van de 

terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de 
uitzendkracht vastgelegd.  

2. Als het uitzendbeding van toepassing is op de uitzendovereenkomst, hoeven People 2day  en 
opdrachtgever geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wensen 

te beëindigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
3. Als het uitzendbeding niet van toepassing is op de uitzendovereenkomst is er sprake van een 

uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit geval eindigt de inleenovereenkomst 
slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. 
4. Als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht die op basis van een 

uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is tussentijds wenst te beëindigen, 
zal de opdrachtgever aan People 2day een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze 
vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, 
vermenigvuldigd met het aantal van de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de 

periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de 
inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.  

5.  People 2day zal nooit aansprakelijk zijn voor een ontslag, noodzakelijk geworden door of in verband 
met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie ook indien dit geschiedt 
zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook.  People 2day zal indien en voor zoveel zij daar 



kennis van draagt er wel naar streven de opdrachtgever zo tijdig mogelijk van een en ander op de 
hoogte te brengen.  

Art. 11. Tariefwijzigingen 
Tariefwijzigingen zijn van kracht na uitbrengen van wijzigingen in salarissen. 

Art. 12. Slotbepaling 
People 2day is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe People 
2day door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie 
verplicht is, ook indien dit alleen voor People 2day  geldt, en zal terzake niet jegens opdrachtgever 

aansprakelijk zijn. 
 

People 2day zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om 
opdrachtgevers naar beste vermogen van dienst te zijn. 

  

People 2day 


