
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Developers.nl B.V.  

  



 

 

 

 

 

  

 

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Developers.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de 

Stadionweg 57C te Rotterdam (3077AS), zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam 

onder nummer 57560188 (“Algemene Voorwaarden”).    

   

 

Artikel 1  Toepasselijkheid   

1.1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en maken deel 

uit van alle Overeenkomsten tussen Developers.nl B.V., dan wel aan haar Gelieerde Ondernemingen 

en haar Wederpartij. De algemene voorwaarden van Wederpartij zijn niet toepasselijk.   

  

1.2.  Developers.nl B.V. is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene 

Voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden zullen op reeds bestaande Overeenkomsten van 

toepassing zijn nadat Developers.nl B.V. de betreffende Wederpartij schriftelijk op het bestaan van 

gewijzigde voorwaarden heeft gewezen, tenzij Wederpartij hiertegen binnen veertien (14) dagen na 

verzending heeft geprotesteerd. In dat geval blijft de laatst tussen partijen geldende versie van 

toepassing.   

 

   

Artikel 2 Definities   

2.1.   De hierna met beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene       

  Voorwaarden de navolgende betekenis:   

   

Deelovereenkomst: De onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst afgesloten deelovereenkomst 

waarin de voorwaarden staan vermeld die van toepassing zijn op de specifieke werkzaamheden die de 

Deskundige respectievelijk Medewerker voor een Eindklant zal gaan verrichten.    

   

Derde: Door de Leverancier ingeschakelde Deskundige.    

   

Derden: (Rechts)personen die buiten een bepaalde rechtsverhouding staan en in beginsel daarmee niets te 

maken hebben.    

   

Deskundige: Rechtspersoon en/of natuurlijk persoon die werkzaamheden verricht namens Developers.nl.    

   

Developers.nl B.V.: Developers.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3077AS), aan de  

Stadionweg 57C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 

57560188, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordig door de heer M. Smit, hierna te noemen Developers.nl.    

   

Eindklant: De contractspartij van Developers.nl, niet zijnde Leverancier, waarmee Developers.nl een 

overeenkomst tot het verrichten van automatiseringswerkzaamheden heeft gesloten en waar de Medewerker 

respectievelijk Opdrachtnemer te werk kan worden gesteld.    

   

Fictieve dienstbetrekking: Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie 

tussen Eindklant en opdrachtnemer (en zelfs de hulpen van de opdrachtnemer) een fictieve dienstbetrekking 

zijn. Dat betekent dat u de dienstbetrekking behandelt als een echte dienstbetrekking en dat u voor het 

inhouden en betalen van loonheffingen dezelfde regels moet toepassen als bij echte dienstbetrekkingen.   

(bron:https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/stappenplanstap_1_nagaan

_of_er_een_dienstbetrekking.html)    

   

Freelancer: De wederpartij van Developers.nl die een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) is die zich 

beschikbaar stelt om ten behoeve van Developers.nl en/ of diens Eindklant Werkzaamheden te verrichten.    

   

Gelieerde Onderneming: Een onderneming waar een Partij, direct of indirect, eigenaar van is of 

zeggenschap in heeft.   

 

Leverancier: Developers.nl en/of de wederpartij van Developers.nl van wie Developers.nl een Medewerker 

inhuurt zoals vastgelegd in de Deelovereenkomst.   
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Medewerker: Deskundige, al dan niet in dienstverband bij Leverancier werkzaam, die tijdelijk door of via 

Leverancier aan Developers.nl ter beschikking is gesteld om ten behoeve van Developers.nl en/of diens 

Eindklant Werkzaamheden te verrichten.   

   

Opdracht: Eindklant verzoekt Developers.nl mondeling dan wel schriftelijk om een geschikte kandidaat te 

leveren, zoeken, werven en/of te selecteren.   

   

Opdrachtnemer: De wederpartij van Developers.nl die een Freelancer is die zich beschikbaar stelt om ten 

behoeve van Developers.nl en/ of diens Eindklant Werkzaamheden te verrichten.   

   

Overeenkomst: de onderhavige raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende deelovereenkomst(en) of 

Overeenkomst van Opdracht.    

   

Overeenkomst van Opdracht: Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 

29022016 onder nummer 9015550000-09-02 opgestelde modelovereenkomst.    

   

Partij(en): Developers.nl, Eindklant, Leverancier en/of Freelancer individueel of gezamenlijk.   

   

Raamovereenkomst: Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer Partijen met het doel 

gedurende een bepaalde periode de voorwaarden vast te leggen.   

   

Standplaats: De locatie waar de deskundige van Developers.nl zijn/ haar werkzaamheden ten behoeve van 

Eindklant verricht.    

   

Urenstaat: Een naar het model van Developers.nl of diens Eindklant opgesteld (elektronisch) formulier 

waarop de Medewerker respectievelijk Opdrachtnemer de tijd die hij aan de Werkzaamheden heeft verricht 

dient te verantwoorden.   

   

Wederpartij: De partij die een ander juridisch belang heeft dan Developers.nl. Dit kan een Freelancer, 

Leverancier en/of Eindklant zijn.    

   

Werkdagen: Kalenderdagen, tussen 7.00 uur en 19.00 uur, behoudens weekeinden en algemeen erkende 

feestdagen, waarop de Werkzaamheden zullen worden verricht.   

   

Werkzaamheden: De uitvoering en het resultaat van een door Developers.nl of een door haar aan te wijzen 

derde aan een Deskundige verstrekte opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, onderhoud van programmatuur, 

installatie of implementatiewerkzaamheden, consultancy, het verzorgen van cursussen, opleidingen of 

trainingen en toepasbaarheidsonderzoeken.   

  

Artikel 3 Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomsten; Opdracht  

3.1.    De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Wederpartij verstrekte specifieke opdracht 

tot het, op afroep van Developers.nl, ter beschikking stellen van een Deskundige. De Overeenkomst 

komt tot stand door aanvaarding van specifieke opdracht van Developers.nl tot het verrichten van 

de in de Overeenkomst omschreven Werkzaamheden.  

  

3.2.    In geval van verschillen tussen mondelinge bevestiging en schriftelijk geaccepteerde opdracht zal 

de inhoud van de geaccepteerde opdracht gelden als inhoud van de Overeenkomst tussen Partijen, 

tenzij Partijen hun afspraken in een specifieke Overeenkomst hebben vastgelegd. In dat laatste geval 

geldt die vastlegging als de inhoud van de Overeenkomst.  

  

3.3.    De bepalingen van de Overeenkomst(en) zijn onverkort van toepassing op de aansluitend tussen 

Developers.nl enerzijds en Wederpartij anderzijds gesloten Overeenkomsten.  

 

3.4.  Alle opdrachten van Developers.nl zijn vrijblijvend en herroepelijk, ongeacht of een offerte een 

termijn voor aanvaarding inhoudt.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

3.5.   Developers.nl kan een naar aanleiding van een opdracht gegeven opdracht zonder opgave van 

redenen weigeren, zonder tot enige (schade)vergoeding te zijn gehouden.  

  

   

Artikel  4 Profiel   

4.1.   Wanneer Partij(en) gegevens verstrekt aan Developers.nl, dan stemt hij/ zij er door het verstrekken 

van de gegevens mee in dat hij/zij uitsluitend juiste, actuele en volledige gegevens verstrekt. 

Partij(en) verplicht zich wijzigingen in het Profiel tijdig door te geven.    

   

    

Artikel 5 Tarieven   

5.1.   Het in de overeenkomst(en) vermelde tarief betreft een uurtarief per Deskundige, exclusief BTW of 

andere van overheidswege op te leggen heffingen. Het tarief is vast en omvat, tenzij anders 

overeengekomen, alle kosten voor eventueel te verrichten ploegendiensten, overwerk en stand-by 

regelingen evenals alle verblijfs- en reiskosten voor woon/werkverkeer zijn in het tarief opgenomen. 

Overige onkosten van de Deskundige komen slechts voor vergoeding in aanmerking na 

voorafgaande goedkeuring van Developers.nl en/of Eindklant.    

  

5.2.    Het tarief voor de ingehuurde Deskundige zal gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen 

worden aangepast indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van de aard van de 

Werkzaamheden. In geval daarvan sprake is zal Leverancier respectievelijk Opdrachtnemer, voordat 

met de gewijzigde werkzaamheden wordt begonnen, een gewijzigd prijsvoorstel uitbrengen. De 

gewijzigde prijs geldt eerst nadat deze schriftelijk door Developers.nl is aanvaard en is vastgelegd 

in een nieuwe Overeenkomst. Op de gewijzigde werkzaamheden zijn deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing.   

  

5.3.  Developers.nl behoudt zich het recht voor om haar tarieven per 1 januari van elk jaar te wijzigen. 

Dit wordt berekend over de voorgaande 12 maanden. Echter met niet meer dan met het percentage 

waarmee de CBS index voor diensten van softwareconsultancy van dat kalenderjaar is gestegen.  

  

   

Artikel 6 Aansprakelijkheid; Verzekering en Vrijwaring   

6.1.   Developers.nl biedt geen enkele garantie dat na voorstellen van Deskundige een Overeenkomst tot 

stand zal komen. Developers.nl geeft ook geen enkele garantie over de resultaten die Deskundige 

door middel van de Werkzaamheden behaalt.    

  

6.2.    Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zal, indien een van de Partijen 

tekort schiet in de nakoming van een of meer van de verplichting(en) uit de Overeenkomst, de 

andere partij haar deugdelijk in gebreke stellen. De ingebrekestelling dient schriftelijk, per 

aangetekende post, te geschieden, alsmede dienen de gronden waarop de ingebrekestelling wordt 

gebaseerd duidelijk te zijn omschreven. Aan de nalatige Partij dient een redelijke termijn te worden 

gegund om alsnog de verplichtingen na te komen.   

    

6.3.         Developers.nl is niet aansprakelijk voor:    

6.3.1. Schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie              

zijdens Deskundige;    

6.3.2. Indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolg- en bedrijfsschade.   

  

6.4.   Developers.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Deskundige 

ongedaan te maken, waarbij Deskundige al haar mogelijke medewerking dient te verlenen.   

  

6.5.         De hiervoor opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen:    

6.5.1. in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;  

en/of     6.5.2. indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Developers.nl.   

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Artikel 7 Overmacht   

7.1.    Indien Partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 

nakomen, ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort totdat Partijen alsnog  

in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Partijen in verzuim komt 

en zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.   

  

7.2.   Developers.nl heeft, in geval de situatie zoals bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen nadat 

een periode van 5 dagen is verstreken na de melding van overmacht door Partijen haar 

verplichtingen als gevolg van de situatie van overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen 

worden. Zulks evenwel zonder dat Developers.nl daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig zal zijn.   

  

7.3.    Onder overmacht wordt niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, 

wanprestatie van door Leverancier respectievelijk Opdrachtnemer, ingezette derden en/of 

liquiditeits- respectievelijk solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Partijen.   

   

  

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten   

8.1.    Alle schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, specificaties, gegevens, documenten en overige 

bedrijfsinformatie die door Developers.nl en/of diens Eindklant in het kader (van de 

totstandkoming) van de Overeenkomst aan Deskundige wordt verstrekt en/of zijn vervaardigd, 

mogen op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan voor het doel waarvoor zij ter beschikking 

worden gesteld en blijven te allen tijde eigendom van Developers.nl en/of diens Eindklant. Alle 

dergelijke zaken en materialen dienen door Deskundige op eerste verzoek van Developers.nl aan 

Developers.nl te worden geretourneerd, tenzij een wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.   

  

8.2.    Alle op bij de uitvoering van de Werkzaamheden behorende documentatie rustende intellectuele 

eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, octrooirechten, 

merkenrechten etc. komen uitsluitend toe aan Developers.nl, haar licentiegevers of Eindklant.   

  

8.3.    Indien de Deskundige in de uitvoering van de Werkzaamheden al dan niet tezamen met anderen 

een werk vervaardigt als bedoeld in artikel l Auteurswet 1912 zal Deskundige op het eerste verzoek 

van Developers.nl het (mede)auteursrecht op dit werk bij onderhandse akte aan Developers.nl of 

diens Eindklant overdragen. Deskundige staat ervoor in dat in de uitvoering van de Werkzaamheden 

ten behoeve van Developers.nl of diens Eindklant vervaardigde werken geen inbreuk maakt op de 

intellectuele eigendomsrechten. Deskundige vrijwaart Developers.nl en diens Eindklant voor 

aanspraken terzake van een inbreuk, die door de Deskundige is gepleegd op hun intellectuele 

eigendomsrechten bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Developers.nl of diens 

Eindklant. Indien Developers.nl of diens Eindklant door de Deskundige in de uitvoering van zijn 

werkzaamheden ten behoeve van Developers.nl of diens Eindklant vervaardigd werk niet meer kan 

gebruiken omdat dit een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, wordt de 

Deskundige verplicht om op eigen kosten ten behoeve van Developers.nl of diens Eindklant een 

onbeperkte licentie verwerven, onverminderd het recht van Developers.nl of diens Eindklant op 

vergoeding van de door haar geleden schade.   

  

8.4.    Deskundige machtigt Developers.nl en diens Eindklant onherroepelijk om de overdracht van de 

intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.   

    

8.5.         Deskundige is gehouden deze verplichting aan de door hen ingezette derden op te leggen.   

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Artikel 9 Ontbinding, Opzegging   

9.1.   Onverminderd het overig in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan, indien één van partijen 

haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en zij de tekortkoming niet binnen de 

gestelde redelijke termijn na ingebrekestelling heeft hersteld, de andere partij naar eigen keuze de 

Overeenkomst ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten totdat de andere 

partij haar verplichting is nagekomen.   

  

9.2    Developers.nl is, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, 

gerechtigd de Overeenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, 

geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:   

9.2.1.    Partij een verplichting die voor hem voortvloeit uit de overeenkomst niet tijdig of niet                 

behoorlijk nakomt;   

9.2.2.   Partij in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd,  aan                

haar surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is  gedaan;   

9.2.3.      Het bedrijf van Partij wordt geliquideerd dan wel op zaken Partij beslag is gelegd in die zin 

dat de continuïteit van de onderneming van Partij in gevaar komt en/of indien de 

onderneming Partij op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk aan derden wordt 

overgedragen waardoor de zeggenschap van de onderneming verandert;   

  

9.3 Ontbinding, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, leidt nimmer tot schadeplichtigheid 

van Developers.nl jegens Partij, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de 

zijde van Developers.nl.   

  

9.4 Verplichtingen welke naar hun aard zijn bestemd om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort 

te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren 

onder meer de bepaling over eigendomsrechten, geheimhouding, concurrentiebeding, niet-

overnamebeding en rechts- en forumkeuze.   

   

  

Artikel 10 Overige bepalingen   

10.1 De bij de Overeenkomst betrokken Partijen beogen geen verdergaande samenwerking dan die zij 

schriftelijk zijn overeengekomen.   

  

10.2 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de andere Partij aan derden over te dragen. De toestemming zal niet 

zonder redelijke grond kunnen worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is gerechtigd 

om aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen, mits die redelijk zijn.   

  

10.3 In het geval enige van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar 

worden verklaard dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof deze ongeldige 

bepalingen geen onderdeel daarvan uitmaken. Partijen zullen vervolgens in overleg treden voor 

vervanging van de ongeldig of niet uitvoerbaar geachte bepaling.   

  

10.4 In geval de Overeenkomst wordt gesloten in een andere taal dan de Nederlandse taal en deze  

Algemene Voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing zijn, zal in geval 

van verschil in uitleg van bepaalde bedingen de (uitleg in de) Nederlandse taal prevaleren.   

  

   

Artikel 11 Rechts- en Forumkeuze   

11.1    Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.   

 

11.2  Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing  

 

  


