Mantelovereenkomst SHAERP – XXXXX

De ondergetekenden:
SHAERP B.V, gevestigd aan de Groenmarkt 9 te Gorinchem. Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59070692, en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.B.
Shoshani, hierna te noemen SHAERP.
En
XXXX, gevestigd aan de XXXX te XXXX. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
XXXX en hierbij vertegenwoordigd door de heer XXXXX, hierna te noemen Leverancier.
Overwegen dat:
SHAERP voor de uitvoering van diverse werkzaamheden al dan niet bij haar opdrachtgever(s) op
gezette tijden behoefte heeft aan medewerkers en daartoe tijdelijk medewerkers van Leverancier
wenst in te huren; Dat Leverancier bereid is om medewerkers tegen betaling van een vergoeding
onder de hierna vermelde voorwaarden aan SHAERP ter beschikking te stellen om onder leiding en
toezicht van SHAERP en/of haar opdrachtgever(s) de aan de medewerkers opgedragen
werkzaamheden te verrichten;
Dat partijen in deze de van toepassing zijnde voorwaarden wensen vast te leggen.
a. Indien partijen een overeenkomst aangaan tot het ter beschikking stellen van
medewerker(s) door Leverancier aan SHAERP;
b. Op de samenwerking tussen partijen.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 - Terbeschikkingstelling
1.

Indien SHAERP gedurende de looptijd van deze overeenkomst opdrachten aan Leverancier
verstrekt tot het ter beschikking stellen van medewerkers, dan zullen deze opdrachten
worden uitgevoerd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Mantelovereenkomst .

2.

Opdrachten tot het ter beschikking stellen van de medewerkers komen tot stand door
ondertekening van een Werkopdracht, welke als Bijlage 1 aan deze Mantelovereenkomst is
gehecht.

3.

De medewerker(s) zullen / zal onder leiding en toezicht van SHAERP en/of diens
opdrachtgever werkzaamheden verrichten ten behoeve van SHAERP en/of diens
opdrachtgevers.

4.

Leverancier is gehouden voor de aanvang van de Werkopdracht de volgende stukken ter
beschikking te stellen:
a. Gewaarmerkt uittreksel kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)
b. Formulier Bedrijfsgegevens
c. Getekende overeenkomst/Werkopdracht
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5.

Leverancier is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAERP, niet
gerechtigd bij de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst gebruik te maken van de
diensten van derden.

6.

Leverancier schakelt voor de uitvoering uitsluitend personen in met wie hij een
arbeidsovereenkomst heeft gesloten. Het is leverancier dus uitdrukkelijk verboden personen
in te zetten met wie hij geen arbeidsovereenkomst c.q. een andere overeenkomst (welke
vorm dan ook) heeft gesloten.

Artikel 2 - Aanvang, duur en beëindiging van de Werkopdracht
1.

Deze Werkopdracht wordt aangegaan voor de bepaalde tijd of voor de duur van het project
zoals vermeld in de Werkopdracht en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of door het eindigen van het project waarvoor Opdrachtnemer is
ingeleend.

2.

SHAERP B.V. kan de Werkopdracht krachtens artikel 7:408 lid 1 BW te allen tijde
(tussentijds) opzeggen. Krachtens artikel 7:408 lid 2 BW staat dit Leverancier niet vrij. In
afwijking van de wettelijke bepalingen kunnen beide Partijen deze Werkopdracht te allen
tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van de in de Werkopdracht overeengekomen
wederzijdse opzegtermijn.

Artikel 3 - Vervanging ( indien van toepassing )
1.

In beginsel dient Leverancier dezelfde medewerk(st)er(s) aan SHAERP ter beschikking te
stellen voor de duur van de opdracht tenzij het bepaalde in lid 2 en Lid 3 van toepassing is.
Terugtrekking van de medewerker door Leverancier is uitsluitend toegestaan per de
einddatum van de Werkopdracht of per het einde van een verlengingsperiode van de
Werkopdracht . Indien Leverancier de medewerker op een ander moment dan hiervoor
omschreven terugtrekt, is Leverancier aan SHAERP een direct opeisbare niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van EUR 15.000,- per overtreding en EUR
1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

2.

Leverancier is gehouden voor vervanging van de medewerker(s) zorg te dragen indien en
zodra duidelijk is dat de medewerk(st)er(s) als gevolg van arbeidsongeschiktheid of enige
andere reden langer dan 2 dagen verhinderd zal zijn de werkzaamheden uit te voeren.
Leverancier zal SHAERP onmiddelijk van het bestaan van een soortgelijke verhindering op
de hoogte stellen.

3.

Bij iedere vervanging van een medewerker zal, zonder dat dit voor SHAERP tot verhoging
van de kosten leidt, een vervangende medewerker ter beschikking worden gesteld, die qua
deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als de
oorspronkelijk ingezette medewerker. Leverancier zal bij vervanging geen kosten voor
gemaakte uren in rekening brengen.
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Artikel 4 - Urenverantwoording
1.
2.
3.

Leverancier zal in door SHAERP en/of diens opdrachtgever te ondertekenen
tijdverantwoordingsformulieren opgaaf doen van het aantal door de medewerker gewerkte
uren per dag.
Leverancier zal er voor zorgdragen dat de consultant de door de klant geaccordeerde
timesheet uiterlijk de 5de werkdag van de nieuwe maand aanlevert bij SHAERP. De
timesheet dient per email verzonden te worden aan: facturatie@SHAERP.nl
Leverancier ziet erop toe dat de medewerker zich zal houden aan de op de werkplek van
SHAERP en/of diens opdrachtgever gebruikelijke werktijden en geldende huis- en
veiligheidsregels en richtlijnen.

Artikel 5 – Vergoedingen en betaling
1.

SHAERP zal aan Leverancier voor ieder uur dat de medewerker uit hoofde van de
terbeschikkingstelling arbeid voor SHAERP en/of haar opdrachtgever heeft verricht het in
de Werkopdracht genoemde tarief op basis van nacalculatie aan de hand van een
geaccordeerd tijdverantwoordingsformulier betalen. Het tarief is inclusief alle door
Leverancier en de betrokken medewerker te maken onkosten tenzij anders vermeld in de
Werkopdracht.

2.

Betaling door SHAERP aan Leverancier geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van
de betaling van de klant. De factuur dient aangeleverd te worden in combinatie met een
getekende urenstaat.

3.

Delen van uren worden pro rata berekend. Reisuren en pauzes komen niet voor vergoeding
in aanmerking.

4.

Voor de uren die de medewerker wegens ziekte of anderszins niet in staat is de bedongen
arbeid te verrichten is SHAERP geen vergoeding verschuldigd.

5.

Over de door de medewerker opgenomen verlofdagen is SHAERP geen vergoeding
verschuldigd. Verlof dient in overleg met SHAERP en/of diens opdrachtgever te worden
opgenomen.

6.

Leverancier machtigt SHAERP hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk om 55% van het
factuurbedrag incl. BTW rechtstreeks op de door Leverancier aangehouden G-Rekening te
storten in verband met de Wet Keten Aansprakelijkheid voor de verrichte diensten
verschuldigde loonheffing en BTW afdracht.
a.
b.

Indien Leverancier in bezit is van een NEN4400-1 voor binnenlandse ondernemingen
en/of NEN4400-2 indien een buitenlandse onderneming als leverancier geldt, zal er
25% van de factuurwaarde op de G rekening worden voldaan.
Indien leverancier niet beschikt over een G rekening, dan houd SHAERP zich het
recht voor om het percentage, bestemd voor de G rekening, rechtstreeks over te
maken naar de Belastingdienst in verband met verschuldigde belastingen en
premies.
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7.

Ongeacht het bepaalde in de Werkopdracht heeft SHAERP steeds het recht de betaling aan
Leverancier op te schorten of te staken, indien:
a.
b.
c.

d.
e.

Leverancier haar verplichtingen uit hoofde van deze Mantelovereenkomst niet
nakomt;
ingezonden facturen niet zijn voorzien van geaccordeerde
tijdverantwoordingsformulieren en of niet voldoen aan de wettelijke verreisten
inzake het opstellen en verzenden van facturen.
de gevraagde documenten onder artikel 1.4 niet geheel en/of niet compleet zijn
aangeleverd. -indien leverancier niet voldoet aan zijn periodieke verplichting inzake
het aanleveren van een verklaring van goed betalingsgedrag (WKA verklaring)
van de belastingdienst. Maximaal 3 maanden geldig vanaf afgifte datum door
de belastingdienst.
er een gegrond vermoeden bestaat dat leverancier niet of niet geheel aan zijn
verplichtingen voldoet jegens belastingdienst en/of andere instanties waarvan
eventuele aanspraak verlegd kan worden naar SHAERP.
indien een overheidsinstantie, dan wel een derde een consevartoir dan wel
executoriaal beslag onder derden (SHAERP en/of zijn opdrachtgevers) legt.

Artikel 6 - Garanties
Leverancier garandeert dat:
a.
De door de medewerker te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen
worden uitgevoerd;
b.
Garandeert dat hij met werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat
of is aangengaan ex artikeln 7:610 e.v. BW en dat alle daarmee verband
houdende werkgeversverplichtingen (waaronder maar niet
uitsluitend uitbetaling van loon en fiscale- en sociale premieverplichtingen en
verzekeringen) worden nagekomen;
c.
De medewerker voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van ondermeer de Wet
Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen;
d.
Draagt zorg voor de correcte aangifte en afdracht van alle
verschuldigde belastingen en premies op grond van de sociale
verzekeringswetgeving in verband met door de medewerker(s) verrichte
werkzaamheden.
Artikel 7 - Non concurrentie
1.

Leverancier verplicht zich behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAERP,
aan de Medewerker(s) een rechtsgeldig in te roepen concurrentiebeding op te leggen, dat
hen verbiedt bij de Opdrachtgever van SHAERP, genoemd in de Werkopdracht, in dienst te
treden of anderszins daarvoor direct of indirect werkzaamheden te verrichten gedurende de
looptijd van deze Mantelovereenkomst en/of de Opdrachtovereenkomst, alsmede
gedurende 12 maanden na beëindiging daarvan. Het betreft zowel de eindklant als ook de
tussenpersoon waarvoor medewerker van Leverancier is ingezet via SHAERP.

2.

Het is Leverancier alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen verboden om behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van SHAERP gedurende de looptijd van deze
Mantelovereenkomst en/of de Werkopdracht, alsmede gedurende 12 maanden na
beëindiging daarvan, direct of indirect contact te zoeken met, zaken te doen en/of
werkzaamheden te verrichten voor of ten behoeve van de in de Werkopdacht (en)
genoemde opdrachtgevers van SHAERP of van een aan SHAERP gelieerde onderneming. Het
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betreft hier zowel de eindklant als ook de tussenpersoon waarvoor medewerker is ingezet
via SHAERP.
3.

Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Leverancier aan SHAERP een direct
opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 25.000,- per overtreding
en EUR 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet
het recht van SHAERP op aanspraak van volledige schadevergoeding.

Artikel 8 – Geheimhouding
1.

Leverancier verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle bedrijfsinformatie en
gegevens van SHAERP of diens opdrachtgevers die Leverancier op welke wijze dan ook ter
kennis zijn gekomen of gebracht op grond van of in verband met de Mantelovereenkomst
of de Werkopdracht.

2.

In geval van overtreding van deze verplichtingen verbeurt Leverancier aan SHAERP een
direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 25.000,- per
overtreding en EUR 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling
laat onverlet het recht van SHAERP op aanspraak van volledige schadevergoeding.

3.

Een separate geheimhoudingsverklaring kan worden opgenomen als onderdeel van deze
overeenkomst. Leverancier draagt zorg dat zowel tegenbevoegde van leverancies alsmede
de ter beschikking gestelde krachten deze ondertekenen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1.

Leverancier is jegens SHAERP aansprakelijk voor de door SHAERP geleden en/of te lijden
directe en indirecte schade als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van Leverancier
in het kader van de uitvoering van deze Mantelovereenkomst of de Werkopdracht.

2.

Leverancier vrijwaart SHAERP tegen en zal SHAERP op eerste verzoek schadeloos stellen
ter zake van alle mogelijke vorderingen van diens opdrachtgever(s) en/of de
medewerk(st)er(s).

3.

Leverancier vrijwaart SHAERP tegen en zal SHAERP op eerste verzoek schadeloos stellen
ter zake van alle mogelijke vorderingen van de Belastingdienst of een instantie tot de
inhouding en/of afdracht van onder meer belastingen en premies
werknemersverzekeringen.

Artikel 10 – Duur en beëindiging
1.

Deze Mantelovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door
partijen en is 5 jaar geldig. De duur van alle door de desbetreffende medewerkers te
verrichten werkzaamheden wordt overeengekomen in de Werkopdracht. Ondanks het
bepaalde in de Werkopdracht heeft SHAERP het recht de Werkopdracht met onmiddellijke
ingang tussentijds te beëindigen indien de aan SHAERP verstrekte opdracht wordt
beëindigd. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van beëindiging blijven
onverminderd in stand.
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2.

SHAERP kan voorts iedere opdracht tussentijds beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van één (1) maand. Het concurrentiebeding genoemd in deze
Mantelovereenkomst blijft na een eventuele beëindiging onverlet in stand.

3.

Een Werkopodracht kan door SHAERP al dan niet met onmiddellijke ingang worden
beëindigd:
a.

b.
c.

Indien Leverancier en/of de medewerker(s) toerekenbaar tekort is / zijn geschoten
in de nakoming van de opdracht, waarvan in elk geval sprake is indien:
- Leverancier en/of de medewerker(s) zich (bij herhaling) niet houden aan het
bepaalde in deze Mantelovereenkomst en de Werkopdracht;
- Leverancier en/of de medewerker(s) de in artikel 8 omschreven
garanties/verklaringen overtreedt;
- Leverancier en/of de medewerker(s) zich bij herhaling niet houden aan de bij de
SHAERP en/of haar opdrachtgever gebruikelijke werktijden en geldende huis- en
veiligheidsregels en richtlijnen;
- Leverancier en/of de medewerker(s) de opdracht niet conform de verwachtingen
van SHAERP en/of haar Opdrachtgever uitvoert;
In geval van faillissement, surseance van betaling of beslag op zaken en vorderingen
van leverancier;
Indien SHAERP door de Belastingdienst wordt aangesproken ter zake van
achterstallige betalingen door leverancier.

SHAERP heeft in deze gevallen recht op volledige vergoeding van het geldelijke verlies dat
zij door een dergelijke beëindiging van de opdracht lijdt. Voorts kan SHAERP jegens
Leverancier aanspraak maken op vergoeding van schade bestaande uit de meerkosten die
SHAERP heeft moeten maken om in vervanging van de medewerkers te voorzien en
eventuele schade die SHAERP als gevolg van de vervanging aan haar opdrachtgever(s)
verschuldigd is.
4.

Bij een tussentijdse beëindiging zal Leverancier de resultaten van de werkzaamheden aan
SHAERP overdragen in staat waarin zij zich alsdan bevinden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
1.

Alle rechten (waaronder auteursrechten en andere rechten krachtens intellectuele en
industriële eigendommen) met betrekking tot alle (deel-)resultaten van alle werkzaamheden
die Leverancier en/of haar medewerker(s) voor SHAERP en/of haar opdrachtgevers
verrichten, berusten uitsluitend bij SHAERP en/of haar opdrachtgever.

2.

Voor zover nodig worden de in lid 1 omschreven rechten hierbij aan SHAERP en/of haar
opdrachtgevers overgedragen. Voor zover voor de overdracht een nadere akte vereist is,
zullen Leverancier en haar medewerkers op eerste verzoek van SHAERP en/of haar
opdrachtgevers een dergelijke akte ondertekenen.
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Artikel 12 – Slotbepalingen
1.

De in Opdrachtovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders
aangegeven.

2.

Eventuele (leverings-)voorwaarden van Leverancier zijn niet van toepassing.

3.

Op deze Mantelovereenkomst en de Werkopdracht is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

4.

Alle wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen op deze Mantelovereenkomst en de
Werkopdracht dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

5.

Eventuele afwijkingen op deze Mantelovereenkomst zijn alleen geldig indien zij zijn
omschreven in een door partijen ondertekend addendum. Een ondertekend addendum zal
onlosmakelijk met deze Mantelovereenkomst verbonden zijn.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Gorinchem op XXXXXX 2018.

SHAERP B.V.
De heer R. B. Shoshani

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

----------------------

-------------------------

Handtekening

Handtekening

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:

Werkopdracht
Formulier Bedrijfsgegevens Leverancier
Uittreksel KvK niet ouder dan 6 maanden
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BIJLAGE 1.

WERKOPDRACHT 2018XX

Bijlage 1 bij Mantelovereenkomst: 2018XX

Ondergetekenden,
1. SHAERP B.V.
Gevestigd te Gorinchem, hierna te noemen: SHAERP B.V.
en
2. XXXXXX
Gevestigd te XXXXXX, hierna te noemen: Opdrachtnemer

Specificaties van de Opdracht:
1. Opdracht:
2. Vermoedelijke duur van het Project:
Aanvangsdatum Opdracht:
Einddatum Opdracht:
3. Wederzijdse opzegtermijn Overeenkomst van Opdracht:
4. Plaats van werkzaamheden:
5. Naam Deskundige:
6. Functie:
7. Inzet Deskundige:
8. Klant:
9. Tarief op nacalculatie basis:
10. Contactpersoon van SHAERP B.V:
11. Contactpersoon van Opdrachtnemer:
12. Factuuradres:
13. Betaaltermijn:

Netto € XXX,- per uur, excl. BTW
Ruben Shoshani
SHAERP B.V, Groenmarkt 9,
4201 EE Gorinchem facturatie@shaerp.nl
Betaling door SHAERP aan Leverancier
geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van
de betaling vanuit de klant.

Opgemaakt in tweevoud en voor akkoord ondertekend door beide Partijen te Gorinchem op XXXX 2018.
Opdrachtnemer:
XXX
XXX
XXX

SHAERP B.V.
Groenmarkt 9
4201EE Gorinchem

Te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

Te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

----------------------

--------------------------

De heer XXXXX

De heer Shoshani
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