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Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt (I) een algemeen deel dat van 
toepassing is op alle werkzaamheden van Logistic Force. Daarna volgen voorwaarden die in aanvulling 
op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteiten: te weten (II) in- en uitlening 
en (III) werving en selectie.

I ALGEMEEN DEEL

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle activiteiten, offertes, overeenkomsten, 
opdrachten en diensten van Logistic Force.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 - Logistic Force:   de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logistic 
Force Service Center B.V. en / of de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid LF Transport B.V. en / of de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid LF Flex B.V.;

 - Opdrachtgever:   de natuurlijke persoon of rechtspersoon en diens vertegenwoordiger en/of 
gemachtigde en/of erfgenaam en/of (rechts-)opvolger, die een overeenkomst 
aangaat of is aangegaan met Logistic Force;

 - Opdracht:  de overeenkomst tussen Logistic Force en Opdrachtgever;
 - Partijen:  Logistic Force en de Opdrachtgever(s) die een Opdracht zijn aangegaan;
 - Kandidaat:  iedere natuurlijke persoon die door Logistic Force wordt voorgedragen om 

werkzaamheden te gaan verrichten voor de Opdrachtgever(s), althans die 
wordt betrokken in de werving en selectie-werkzaamheden van Logistic Force 
ten behoeve van de Opdrachtgever(s).

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, opdrachten 

aan en overeenkomsten – inclusief verlenging(en) daarvan – met Logistic Force, ongeacht de specifieke 
activiteiten en/of werkzaamheden waarop het betrekking heeft.

2.2 De toepasselijkheid van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing 
indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Logistic Force zijn aanvaard.

2.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval 
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OPDRACHT

3.1 Alle door Logistic Force mondeling, schriftelijk (waaronder elektronisch) uitgebrachte aanbiedingen en 

offertes geschieden vrijblijvend, zijn niet bindend en zijn gedurende 30 dagen van kracht, tenzij in de 

aanbieding of offerte een andere termijn staat aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding of offerte is 
slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Wanneer sprake is van een aanvaarding 
door de Opdrachtgever, heeft de aanvaarding pas gelding nadat deze door Logistic Force schriftelijk is 
bevestigd. Aanbieding en offertes kunnen door Logistic Force wegens gewijzigde omstandigheden tot vijf 
(5) dagen na ontvangst van het bericht van aanvaarding van Opdrachtgever worden herroepen.

3.2 Voor fouten in de aanbiedingen of offertes is Logistic Force niet aansprakelijk. De Opdrachtgever draagt 
de verantwoordelijkheid voor (onduidelijkheden in) de door hem verstrekte informatie waarop de 
aanbiedingen en offertes worden gebaseerd. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste 
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weten alle essentiële en juiste informatie verstrekt.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van 

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- 
en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Logistic Force aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Logistic Force worden verstrekt, bij gebreke waarvan 
Logistic Force de uitvoering van de Opdracht mag opschorten.

ARTIKEL 4 – FACTURERING EN BETALING

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege specifiek voor 

de werkzaamheden worden opgelegd. De door Logistic Force in rekening te brengen kosten worden 
verhoogd met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting.

4.2 Logistic Force heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen en tarieven aan te passen.
4.3 Betaling van facturen van Logistic Force geschiedt zonder korting of verrekening giraal door middel van 

storting op een door Logistic Force aangewezen bankrekening. Het moment waarop betalingen worden 
bijgeschreven is bepalend in verband met de betalingstermijn. Logistic Force hanteert een betalingstermijn 
van 14 dagen.

4.4 De betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien betalingen niet, dan 
wel niet geheel en/of niet tijdig worden verricht, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
Ingeval van verzuim is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot het moment van 
algehele voldoening een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van 
een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. Indien Opdrachtgever in verzuim is dan zijn de 
verplichtingen van Logistic Force automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle 
kosten) is voldaan.

4.5 Klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen twee (2) weken na de dagtekening van de factuur 
schriftelijk bij Logistic Force te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake 
heeft verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.

4.6 De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is op het moment dat hij in 
verzuim geraakt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De Opdrachtgever die handelt als 
consument is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij vruchteloos is aangemaand 
tot betaling binnen een termijn van 14 dagen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend 
aan de hand van het Rapport BGK-Integraal 2013.

4.7 Alle te maken gerechtelijke kosten komen voor rekening van de in verzuim verkerende Opdrachtgever. 
De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand die tijdens een 
gerechtelijke procedure zijn gemaakt, die het liquidatietarief te boven gaan.

4.8 Indien de Opdrachtgever de opdracht niet tijdig annuleert of de opdracht voortijdig beëindigt, dienen alle 
reeds door Logistic Force gemaakte kosten volledig te worden voldaan.

4.9 De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering op Logistic Force te verrekenen met de vorderingen 
van Logistic Force op de Opdrachtgever, noch op basis daarvan enige betalingsverplichting jegens Logistic 
Force op te schorten.

4.10 Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van Logistic Force adequate zekerheid te stellen 
voor al hetgeen Logistic Force reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de 
Opdracht.

4.11 Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van 
ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen 
op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
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ARTIKEL 5 – GEHEIMHOUDING

5.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht verkregen gegevens 

waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Logistic Force heeft haar medewerkers 

deze geheimhoudingsplicht (ook) opgelegd. De Opdrachtgever is verplicht dat evenzo te doen bij haar 
medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden.

5.2 Logistic Force mag, met inachtneming van lid 1 van dit artikel, publiceren over de in het kader van Opdracht 
verrichte werkzaamheden. Hiervoor heeft Logistic Force geen voorafgaande toestemming nodig van de 
Opdrachtgever.

5.3 Gegevens van medewerkers van Logistic Force dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk en met 
inachtneming van de wettelijke privacy regelingen te worden behandeld en mogen niet aan derden 
worden doorgegeven.

5.4 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 3 verbeurt de Opdrachtgever direct een, zonder sommatie 
of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 5.000,-- per overtreding en een bedrag van € 5.000,-- voor 
elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Logistic 
Force om in plaats van de boete een volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 6 – ONTBINDING, OPSCHORTING EN SCHADEVERGOEDING

6.1 De vorderingen op de Opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar ingeval Logistic Force 

omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen zal (kunnen) voldoen, de Opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting uit de 
Opdracht en/of deze algemene voorwaarden tekortschiet, de Opdrachtgever ondanks verzoek daartoe van 
Logistic Force geen of onvoldoende zekerheid voor nakoming van de Opdracht stelt, de Opdrachtgever 
overlijdt, de onderneming van de Opdrachtgever gedeeltelijke of geheel wordt / is verkocht, wordt 
stilgelegd beëindigd, surseance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtgever, ondercuratelestelling 
van de Opdrachtgever of liquidatie van diens bedrijf.

6.2 Logistic Force is in gevallen als in lid 1 van dit artikel bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst naar keuze de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever (zonder dat Logistic Force gehouden zal zijn tot enige 
schadevergoeding en onverminderd haar eventuele verder toekomende rechten), dan wel de uitvoering 
ervan op te schorten, een en ander onder gehoudenheid van de Opdrachtgever om de hierdoor door 
Logistic Force geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen het met de Opdracht samenhangende 
te factureren bedrag, alsmede gederfde winst.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Logistic Force is nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiend 

uit of ontstaan door (gebreken aan) geleverde diensten (of zaken) of ontstaan door niet correct gegeven 
adviezen, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Logistic Force.

7.2 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Logistic Force voor indirecte schade waaronder 
onder andere bedrijfsschade, bedrijfsstoring of iedere andere gevolgschade door welke oorzaak dan ook, 
daaronder begrepen reputatieschade, omzetderving, winstderving en vertragingen in de productie en/of 
levertijd van zaken en diensten uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Aansprakelijkheid van Logistic Force is (per gebeurtenis) in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder 
de dekking van de door Logistic Force afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien 
en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering plaatsvindt, 
dan wel indien er geen verzekering is afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Logistic Force beperkt 
tot het bedrag van de factuurwaarde van het in het kader van de Opdracht verrichte diensten en/of 
geleverde zaken. Bij duurovereenkomsten (Opdrachten) zal de totale aansprakelijkheid zijn beperkt tot 
het bedrag van de (pro rata) factuurwaarde van de drie maanden voorafgaand aan het plaatsvinden van 
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de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
7.4  Logistic Force is niet aansprakelijk voor de door haar werknemers of door werknemers van door Logistic 

Force in te schakelen derden aan de Opdrachtgever of derden van de Opdrachtgever toegebrachte schade 
uit welken hoofde dan ook veroorzaakt.

7.5 Adviezen worden door Logistic Force gegeven naar beste weten en kunnen. Logistic Force geeft geen 
garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip zal worden behaald.

7.6 De Opdrachtgever vrijwaart Logistic Force voor aanspraken van derden betreffende schade als gevolg van 
door hem aan Logistic Force gegeven onjuist en/of onvolledige informatie en/of alle andere aanspraken 
van derden die direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Logistic Force samenhangen en 
zouden kunnen samenhangen.

7.7 Indien bij de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van materialen en/of hulpmiddelen en/
of apparaten die toebehoren aan de Opdrachtgever of Kandidaat, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat deze 
zonder gebreken en in goede staat ter beschikking staan. Ook zorgt de Opdrachtgever voor voldoende 
verzekering ter zake. Logistic Force is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die aan of vanwege deze 
materialen en/of hulpmiddelen en/of apparaten ontstaat.

7.8 Indien de Opdrachtgever de aan enig werk of Opdracht verbonden risico’s door verzekering aan derden 
overdraagt is hij gehouden Logistic Force te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan 
elke aanspraak jegens Logistic Force vervalt.

7.9 Alvorens Logistic Force aansprakelijk gesteld kan worden, is de Opdrachtgever gehouden Logistic Force 
in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de Opdracht gemaakte fout binnen een redelijke 
termijn voor eigen rekening te herstellen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Logistic Force vervalt.

7.10 Eén jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan vervalt het recht van de 
Opdrachtgever om Logistic Force aansprakelijk te stellen.

7.11 De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde 
in deze voorwaarden. Op verzoek van Logistic Force verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de 
verzekering.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

8.1 Indien Logistic Force door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Opdracht (verder) 

uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Opdracht door een 
daartoe strekkende schriftelijke mededeling en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, onverminderd het recht op betaling door de Opdrachtgever van hetgeen Logistic Force 
reeds heeft geleverd dan wel heeft gepresteerd voordat er sprake was van een overmachtssituatie, dan 
wel is Logistic Force gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht 
op te schorten. Ingeval door Logistic Force voor de mogelijkheid van opschorting wordt gekozen, blijft zij 
gerechtigd, bij voortduren van de overmachtssituatie, de Opdracht alsnog geheel dan wel gedeeltelijk te 
ontbinden.

8.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Logistic Force tijdelijk of blijvend niet 
in staat is aan verplichtingen uit de Opdracht te voldoen, waaronder mede maar niet uitsluitend te 
verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstakingen, brand, waterschade, belemmerde 
weeromstandigheden, overstroming, verkeers-belemmeringen, ongeval of ziekte van personeel, 
bedrijfsstoring, wettelijke bepalingen, door Logistic Force onvoorziene problemen en elke andere 
omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Logistic Force afhankelijk is.

8.3 Logistic Force heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat Logistic Force haar verbintenis had moeten nakomen.
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ARTIKEL 9 – PRIVACY

9.1 In het kader van de Opdracht of overige overeenkomsten vindt regelmatig uitwisseling van 

persoonsgegevens, met name van Kandidaten en medewerkers, plaats. De Opdrachtgever en Logistic 

Force zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de relevante wet- en 
regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Logistic Force die Logistic Force op grond van 
de toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
verdere verwerking van de door Logistic Force aan hem verstrekte gegevens.

9.2 De Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat aan Logistic Force alleen persoonsgegevens worden 
verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde 
toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart Logistic Force tegen elke aanspraak van Kandidaten, medewerkers, werknemers 
van de Opdrachtgever en/of overige derden jegens Logistic Force in verband met een schending door de 
Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt ook de daarmee eventueel samenhangende 
door Logistic Force gemaakte kosten.

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Logistic Force behoudt zich de eigendom van alle geleverde en te leveren goederen voor, totdat al haar 

vorderingen ter zake van alle geleverde en te leveren goederen geheel door de Opdrachtgever zijn 
voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer 
Opdrachten.

10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Logistic Force 
gerechtigd de haar toebehorende goederen op kosten van de Opdrachtgever te demonteren en/of terug 
te halen c.q. terug te laten halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Opdrachtgever geeft nu reeds 
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Logistic Force of door haar aangewezen derden 
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Logistic Force zich bevinden en die zaken terug 
te nemen.

10.3 Alle intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de (vervaardiging van de) door Logistic 
Force verstrekte offertes, aanbieden en Opdrachten en daarin opgenomen afbeeldingen, ontwerpen, 
tekeningen, schetsen, modellen e.d. en de door Logistic Force te leveren producten kunnen worden 
uitgeoefend, blijven bij Logistic Force berusten. Voor zover voor het vestigen van deze rechten enige 
handeling van de Opdrachtgever is vereist, verplicht de Opdrachtgever zich onvoorwaardelijk hieraan zijn 
medewerking te verlenen.

10.4 De nog niet betaalde goederen en alle goederen waar het eigendomsvoorbehoud van Logistic Force 
op rust zijn niet vatbaar om te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Opdrachtgever 
is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als 
herkenbare eigendom van Logistic Force te bewaren, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever verplicht is 
de daaruit voortvloeiend schade van Logistic Force te vergoeden.

 10.5 Stukken genoemd in dit artikel blijven eigendom van Logistic Force, ook al zijn daarvoor kosten in rekening 
gebracht, en mogen zonder schriftelijke toestemming van Logistic Force noch geheel, noch gedeeltelijk 
door de Opdrachtgever of derde(n) worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand worden 
gesteld of ter inzage worden gegeven. Voornoemde stukken dienen op verzoek onmiddellijk te worden 
teruggezonden.

10.6 De Opdrachtgever is verplicht de goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, 
ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen 
op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Logistic Force. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op 
de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Logistic Force te kennen geeft 
dit te wensen, door de Opdrachtgever aan Logistic Force worden verpand tot meerdere zekerheid van de 
vorderingen van Logistic Force jegens de Opdrachtgever.
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10.7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel 
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Logistic Force zo 
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.8 Indien door Logistic Force goederen worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de 
waarde van deze goederen in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen die door 
de Opdrachtgever moeten worden voldaan. Logistic Force heeft het recht de waarde van de goederen te 
bepalen op het moment van terugname en neemt daarbij de waarde in het economische verkeer van dat 
moment als uitgangspunt.

ARTIKEL 11 – DIVERSEN

11.1 Logistic Force behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen 

van toepassing zijn zodra Logistic Force de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
11.2 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen 

de Opdracht(en), eventueel overige overeenkomsten en deze algemene voorwaarden voor het overige 
van kracht blijven. De bepaling(en) die niet rechtsgeldig is/zijn of rechtens niet kan/kunnen worden 
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zo veel mogelijk aansluiten bij de strekking van 
de te vervangen bepalingen.

11.3 Logistic Force is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht(en), de eventueel 
overige overeenkomst(en) en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond 
van de Opdracht(en), de eventueel overige overeenkomst(en) en deze voorwaarden over te dragen aan 
een derde.

11.4 Ingeval van bijzondere – voorzien of onvoorziene – omstandigheden zoals ontwikkelingen in de wet- en 
regelgeving en / of in de cao, is Logistic Force gerechtigd de Opdracht(en) per direct aan te passen of te 
beëindigen indien de bijzondere omstandigheden meebrengen dat redelijkerwijs niet van Logistic Force 
kan worden gevergd dat zij de Opdracht(en) en/of overige overeenkomst(en) onder dezelfde voorwaarden 
laat voortduren.

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1 Op iedere rechtsverhouding tussen Logistic Force en de Opdrachtgever is bij uitsluiting het Nederlands 

recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes en / of Opdrachten tussen Partijen, hoe dan ook 

genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de 
vestigingsplaats van Logistic Force, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

II IN- EN UITLENING

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte 
bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van Logistic Force die betrekking hebben op de in- en uitlening 
van arbeidskrachten. 

ARTIKEL 13 – NBBU VOORWAARDEN

13.1 Op de in- en uitlening van arbeidskrachten / de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten  door Logistic 

Force aan de Opdrachtgever zijn de huidige en toekomstige algemene voorwaarden van de NBBU van 
toepassing.  
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III WERVING & SELECTIE

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte 
bepaalde – van toepassing op de werkzaamheden van Logistic Force die betrekking hebben op werving & selectie.

ARTIKEL 14 – OPDRACHT

14.1 Logistic Force zal de betreffende vacature van de Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de 

vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen. Voorbeelden hiervan zijn het 

opnemen van de inhoud van de functie, het profiel van de gewenste Kandidaat (met inbegrip van kennis 
en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd.

14.2 Logistic Force zal zich ervoor inspannen één of meerdere Kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen 
waarbinnen een Opdracht zou moeten zijn vervuld, worden altijd als indicatief beschouwd. Logistic Force 
schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade 
of kosten aan de Opdrachtgever, indien Logistic Force om welke reden dan ook niet of niet tijdig een 
Kandidaat kan aanbieden.

14.3 De Opdrachtgever verstrekt aan Logistic Force tijdig alle redelijkerwijs benodigde gegevens voor de 
opdracht tot werving en selectie. Logistic Force is niet verantwoordelijk voor de informatie die door 
de Opdrachtgever wordt verstrekt. Logistic Force gaat ervan uit dat de ontvangen informatie juist en 
compleet is. Logistic Force gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat 
heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar zelf niet voor in.

14.4 De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die 
door Logistic Force is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens 
in dat de Opdrachtgever is gehouden aan Logistic Force binnen vijf (5) werkdagen nadat de Kandidaat 
per e-mail is voorgesteld, dan wel het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan schriftelijk 
verslag te doen.

14.5 Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van de door Logistic Force voorgestelde kandidaten 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logistic Force aan derden bekend te maken / ter 
beschikking te stellen.

14.6 Logistic Force is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor de Opdrachtgever kosteloos gebruik te 
maken van de handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever.

14.7 Een Opdracht eindigt op het moment dat er een plaatsing tot stand komt of op het moment dat een van 
de Partijen de opdracht intrekt of opzegt. 

ARTIKEL 15 – KEUZE KANDIDAAT

15.1 De Kandidaat is de door Logistic Force op grond van een Opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever 

geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
15.2 Logistic Force is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de Opdrachtgever voor te dragen Kandidaat 

selecteert. In dat kader is Logistic Force niet verplicht om aan Kandidaten persoonlijke of zakelijke 
referenties te vragen, teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke 
verleden van de Kandidaat. Evenmin zal Logistic Force actief enige informatie verzamelen betreffende het 
arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de Kandidaat.

15.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de Kandidaat.
15.4 De Opdrachtgever en Logistic Force zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of overige 

overeenkomsten uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever 
en Logistic Force zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, 
handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.
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ARTIKEL 16 – KOSTEN

16.1 Indien de Opdrachtgever via Logistic Force – op welke wijze dan ook – in contact is gekomen met 

een Kandidaat (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend doordat de Kandidaat door Logistic Force aan 

de Opdrachtgever is voorgesteld) en de Opdrachtgever, of een aan hem gelieerde derde, een 
arbeidsverhouding met de Kandidaat aangaat binnen twaalf (12) maanden nadat het contact tot stand is 
gekomen, wordt de Opdrachtgever geacht een Opdracht tot werving en selectie te zijn aangegaan met 
Logistic Force en is de Opdrachtgever een bemiddelingsfee aan Logistic Force verschuldigd. De door de 
Opdrachtgever aan Logistic Force verschuldigde kosten van werving- en/of selectieprocedure zal worden 
berekend op basis van de afspraak zoals Partijen deze met elkaar zijn overeengekomen en voor zover die 
afspraak ontbreekt is Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Logistic Force verschuldigd.  

16.2 Ingeval uit een voorselectie meerdere Kandidaten bij de Opdrachtgever in dienst treden, is de 
Opdrachtgever gehouden om per aangenomen Kandidaat de bemiddelingsfee te voldoen.

16.3 Naast de verschuldigde fee kunnen eventuele andere voor de Opdrachtgever gemaakte kosten bij de 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zo zullen alle onkosten (zoals reis- en verblijfkosten van 
de Kandidaat en advertentiekosten) die Logistic Force maakt ter uitvoering van de Opdracht bij de 
Opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.

16.4 De facturatie vindt plaats na acceptatie van de arbeidsverhouding / -overeenkomst door de Kandidaat. 
De betalingstermijn van de door Logistic Force ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na 
factuurdatum. In ieder geval dient de bemiddelingsfee uiterlijk voldaan te zijn op de dag voorafgaand aan 
de eerste werkdag van de Kandidaat.

ARTIKEL 17 – ANNULERING OF WIJZIGING

Indien de Opdrachtgever de Opdracht tussentijds intrekt of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, 

worden de reeds verschuldigde kosten, zoals startvergoeding of reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en 
advertentiekosten altijd bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder wijziging van essentiële kenmerken 
van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan Logistic Force verstrekte 
Opdracht dat, naar oordeel van Logistic Force, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID

18.1 De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een (arbeids)overeenkomst met de Kandidaat 

zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. Logistic Force zal 
voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de Opdrachtgever 
niet van zijn eigen onderzoeksplicht. Logistic Force is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
schade in verband met het inzetten van de Kandidaat of medewerkers die niet blijken te voldoen aan 
de verwachtingen, dan wel als de Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een 
(arbeids)overeenkomst met de Kandidaat is aangegaan. 

18.2 Logistic Force is op generlei wijze aansprakelijk voor schade of verliezen die de Opdrachtgever of derden 
mochten lijden door nalatig of fout handelen van een Kandidaat gedurende de selectieprocedure of na 
het aangaan van een (arbeids)overeenkomst met de betreffende Kandidaat.

18.3 De Opdrachtgever vrijwaart Logistic Force tegen alle aanspraken van derden die direct, indirect of 
zijdelings met de bemiddeling van Logistic Force samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

18.4 Aansprakelijkheid van Logistic Force is (per gebeurtenis) in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder 
de dekking van de door Logistic Force afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien 
en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering plaatsvindt, 
dan wel indien er geen verzekering is afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Logistic Force beperkt tot 
het door Logistic Force aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de betreffende Opdracht 
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

ALGEMENE VOORWAARDEN LOGISTIC FORCE

P. 8/9     |     Algemene Voorwaarden Logistic Force     |     6 december 2019, 10:46



LOGISTICFORCE.NL

18.6 Aansprakelijkheid van Logistic Force voor indirecte schade, daaronder mede begrepen 
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door 
verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade, is in alle gevallen uitgesloten. 

18.7 Indien bij de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan 
de Opdrachtgever, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat dit voertuig zonder gebreken en in goede staat 
kan worden gebruikt. Ook zorgt de Opdrachtgever voor een passende en afdoende verzekering van dat 
voertuig alsmede een passende en afdoende inzittende verzekering. Logistic Force is niet aansprakelijk 
voor (in)directe schade die aan of vanwege het voertuig ontstaat.

________________________________________________
Einde van de algemene voorwaarden van Logistic Force
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