Algemene voorwaarden van Horizon Meat Services B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Velp aan
de Gildestraat nr. 3, hierna te noemen: “Horizon”, zoals deze zijn gedeponeerd op 12 juni 2012 bij
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nr. 09100891.
Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Horizon: de
rechtspersoon die op basis van deze voorwaarden haar werkzaamheden uitvoert; - de
opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht op basis van deze voorwaarden
werkzaamheden worden verricht; - partijen: de opdrachtgever en Horizon; - gedetacheerde: de door
Horizon bij de opdrachtgever gedetacheerde medewerker; - overeenkomst: een tussen partijen
gesloten overeenkomst met betrekking tot een te detacheren medewerker; - schriftelijk: vastlegging
zowel op papier als langs elektronische weg.
Artikel 2 Algemeen 1. Horizon houdt zich bezig met detachering van personeel. 2. Deze voorwaarden
gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Horizon en de opdrachtgever. 3. De
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Horizon en
een derde, indien die derde door Horizon bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Horizon en
de opdrachtgever wordt betrokken. Ook de derde kan – indien deze rechtstreeks door de
opdrachtgever wordt aangesproken – jegens de opdrachtgever een beroep doen op deze
voorwaarden. 4. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
voor nietig mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing.
Artikel 3 Offertes 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd. 2. De prijzen in de lid 1 genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW. 3.
Indien een aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, behoudt Horizon zich het recht voor om
binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding haar aanbod te herroepen.
Artikel 4 Wijzigingen 1. Wijzigingen in deze overeenkomst en afwijkingen van deze algemene
voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Horizon en de opdrachtgever
zijn overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico voor
de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever. 2. Indien tijdens de
uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Later gemaakte aanvullende afspraken of
wijzigingen dan wel toezeggingen door of namens Horizon gedaan binden Horizon slechts indien
deze door Horizon schriftelijk zijn bevestigd. 3. Indien de wijziging of de aanvulling van de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Horizon de opdrachtgever
hierover – zoveel mogelijk – van tevoren inlichten. 4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst
wijzigingen optreden in lonen, arbeidsvoorwaarden, wettelijke loon en loonheffingen en/of sociale
lasten is Horizon gerechtigd de prijs tussentijds te verhogen.
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat
Horizon de overeenkomst schriftelijk bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint. 2.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever op
grond van door Horizon in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
Artikel 6 Bevoegdheden/Verplichtingen van Horizon 1. Horizon zal de werkzaamheden naar beste
weten en kunnen uitvoeren. 2. Horizon selecteert op basis van de door de opdrachtgever verkregen
inlichtingen betreffende de inhoud van de werkzaamheden en de daaraan te stellen functie-eisen de
te detacheren medewerker. 3. Voor de uitvoering van de opdracht maakt Horizon gebruik van
medewerkers die onder de dagelijkse leiding en toezicht van de opdrachtgever hun werkzaamheden

verrichten. 4. Horizon verplicht haar medewerkers opdrachten en aanwijzingen van daartoe
bevoegde aan Horizon bekendgemaakte functionarissen van de opdrachtgever op te volgen. Dit geldt
uitsluitend voor zover die opdrachten en aanwijzingen vallen binnen het kader van de dagelijkse
uitvoering en beoefening van de functie. 5. Horizon is voor het overige geheel vrij in de keuze van de
gedetacheerde(n), die Horizon aan de opdrachtgever ter beschikking stelt. 6. Klachten over het
functioneren van de gedetacheerde dienen uiterlijk binnen één week na aanvang van de
werkzaamheden door de opdrachtgever schriftelijk aan Horizon kenbaar te worden gemaakt. Horizon
zal dan – na overleg met de opdrachtgever – de gedetacheerde op zo’n kort mogelijke termijn
trachten te vervangen.
Artikel 7 Bevoegdheden/verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever draagt er zorg
voor dat alle gegevens, waarvan Horizon 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 Horizon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Horizon zijn verstrekt, heeft Horizon het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten in rekening te brengen. 2. De opdrachtgever zal in onderling overleg met de gedetacheerde
de werkzaamheden indelen en de werktijden vaststellen. Over de correcte invulling van de arbeidsen rusttijden zullen de opdrachtgever en de gedetacheerde vóór aanvang van de uitvoering van de
werkzaamheden afspraken maken. 3. De opdrachtgever is bevoegd tot het geven van opdrachten
aan de gedetacheerde ten aanzien van de op grond van het voorgaande lid genoemde
werkzaamheden en het toezicht daarop. 4. Indien de opdrachtgever de gedetacheerde andere
werkzaamheden laat uitvoeren dan waarvoor deze door Horizon ter beschikking is gesteld is de
opdrachtgever verplicht hierover zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee werkdagen,
overleg te voeren met Horizon. Horizon heeft, indien daartoe gronden zijn, in deze gevallen het recht
de gedetacheerde te vervangen door een andere te detacheren medewerker van Horizon. 5. Het is
de opdrachtgever anders dan met schriftelijke toestemming van Horizon niet toegestaan om de
gedetacheerde zelf ter beschikking te stellen aan derden zulks op straffe van verbeurte van een
boete van € 1.000,00 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 6. Facturering vindt
plaats per week op basis van de urenlijst en/of de werkbriefjes. De opdrachtgever is gehouden erop
toe te zien of te doen toezien, dat de lijsten correct en duidelijk zijn ingevuld. 7. De opdrachtgever is
gehouden zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden voor de gedetacheerde(n) als bedoeld
in artikel 7:658 BW. 8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedetacheerde(n) buiten Nederland
te werk te stellen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Horizon.
Horizon kan deze toestemming om haar moverende redenen intrekken.
Artikel 8 Vervanging en ziekte 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 voorziet Horizon bij ziekte
van de gedetacheerde in vervanging van deze gedetacheerde. 2. Ook in andere gevallen dan in lid 1
van dit artikel en in artikel 7 lid 4 genoemd behoudt Horizon zich het recht voor de gedetacheerde te
vervangen door een andere medewerker.
Artikel 9 Duur en verlenging van de overeenkomst 1. De overeenkomst tussen Horizon en de
opdrachtgever kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd. 2. Indien een
overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, kan deze slechts worden verlengd indien beide partijen
hiermee instemmen, maar niet dan nadat overeenstemming is bereikte over de periode van
verlenging en de voorwaarde(n) waaronder deze verlenging geschiedt. De opdrachtgever ontvangt
van Horizon een bevestiging (schriftelijk of langs elektronische weg).

Artikel 10 Opzegging 1. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kunnen beide
partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden de overeenkomst schriftelijk
opzeggen. 2. Horizon is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, indien de
overeenkomst tussen de gedetacheerde en Horizon op initiatief van Horizon dan wel de
gedetacheerde wordt beëindigd. In dat geval geldt als opzegtermijn de opzegtermijn die Horizon en
de gedetacheerde in hun onderlinge verhouding in acht moeten nemen met inachtneming van een
minimale opzettermijn van 4 weken. 3. In overleg met de opdrachtgever kan Horizon voor vervanging
zorg dragen.
Artikel 11 Ontbinding De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het moment waarop de opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, toegelaten wordt tot de
WSNP of door beslaglegging doordat hij onder curatele wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen daarvan verliest.
Artikel 12 Gebreken 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Horizon. 2.
Indien de klacht gegrond is en het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden naar
het oordeel van Horizon niet meer mogelijk is, is Horizon slechts aansprakelijk binnen de grenzen van
artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 13 Betaling, rente, incassokosten 1. Horizon declareert wekelijks. Betaling dient te geschieden
binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Horizon aan te geven bankrekening. Indien de
opdrachtgever in gebreke blijft van de betaling binnen de voormelde termijn is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd als bedoeld in artikel
6:119a BW. 2. Horizon is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever een voorschot te vragen.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van Horizon op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 4. Bezwaren tegen de hoogte
van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 5. Horizon heeft het recht de door de
opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in vermindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. 6. De opdrachtgever is verplicht alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten aan de invordering van enig opeisbaar bedrag verbonden te betalen, zoals
de kosten van beslag, proceskosten, de kosten van faillissementsaanvraag en de buitengerechtelijke
incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de door Horizon te vorderen
hoofdsom met een minimum van € 2.000,00.
Artikel 14 Aansprakelijkheid 1. Horizon is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor
kosten, schade en dergelijke welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van Horizon, van personen in dienst van Horizon
of van door Horizon ingeschakelde derden. 2. Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
afgesloten. De aansprakelijkheid van Horizon blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de
verzekeraar dekking verleent, vermeerderd met het eigen risico. 3. Indien en voor zover er op
Horizon enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te
allen tijde beperkt tot het bedrag van de facturen, met dien verstande dat in geval van de
overeenkomst met een looptijd van langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot
het bedrag dat verschuldigd is over de laatste twee maanden. 4. De in dit artikel opgenomen
beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Horizon of van haar ondergeschikten. 5. De opdrachtgever zal zijn
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tevens van toepassing laten zijn op de in lid 1 tot en met 3 van

dit artikel bedoelde schade. 6. Horizon is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van
overmacht als bedoeld in artikel 16.
Artikel 15 Vrijwaring De opdrachtgever vrijwaart Horizon voor elke aansprakelijkheid en elke
vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering door Horizon dan wel door de
gedetacheerde van de overeenkomst. Dit geldt met name, maar niet exclusief voor de aanspraken
van of namens de werknemer op grond van artikel 7:658 BW.
Artikel 16 Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Horizon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Horizon niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van de gedetacheerde wordt mede
daaronder begrepen. 2. Horizon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Horizon haar verplichtingen had
moeten nakomen. 3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen
uit de overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de schade
van de andere partij. 4. Voor zover Horizon ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie
inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of deze zou
kunnen voldoen, is Horizon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het
een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 17 Geheimhouding 1. Partijen zijn zowel tijdens als ook na de beëindiging van de
overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de
tussen partijen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron is verkregen. De informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie. 2. Horizon zal haar personeel en de door haar in te schakelen derde(n)
geheimhouding opleggen ter zake van alle gegevens, informatie van de opdrachtgever van
vertrouwelijke aard waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 18 Overname personeel 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst
noch gedetacheerde(n), noch andere medewerkers van Horizon in dienst nemen dan wel anderszins,
direct of indirect, voor zich laten werken. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de
opdrachtgever jegens Horizon een boete van tweemaal het brutojaarsalaris van de betreffende
medewerker. 2. Indien de opdrachtgever binnen één jaar na afloop van de overeenkomst een
arbeidsovereenkomst rechtstreeks voor zich, dan wel middels en/of voor derde(n) met een
gedetacheerde(n) of medewerkers van Horizon een arbeidsverhouding aangaat zal de opdrachtgever
aan Horizon uit hoofde van een schadeloosstelling een bedrag betalen ter grootte van een
vergoeding welke verschuldigd zou zijn voor die gedetacheerde(n) voor drie maanden arbeid op basis
van een 40-urige werkweek. De voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 19 Toepasselijk recht / bevoegde rechter 1. Op elke overeenkomst tussen Horizon en de
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen daaronder begrepen die
geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten
ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst, welke uitvloeisel is
van een zodanige overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een voorziening
in kort geding te vragen, worden berecht door de bevoegde rechter in Arnhem.

