
 

 

 

Attract BV, Postbus 8234, 6710 AE  EDE, tel.0318-671910, fax.0318-672911, info@attract.nl, www.attract.nl 

Op al onze diensten en overeenkomsten zijn onze Algemene en Aanvullende Voorwaarden van toepassing. 

Deze zijn conform de ABU en gedeponeerd bij de KvK nummer 06.08.68.59 

Toelichting aanvullende algemene voorwaarden Attract BV 

Voor u liggen de aanvullende algemene voorwaarden van Attract BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd 

voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door Attract Uitzendbureau BV, Attract Payroll BV en Attract Flex 

BV en de aan haar gelieerde of later op te richten vennootschappen, hierna gezamenlijk te noemen Attract BV. 

 

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de ABU 167/2005, hanteert Attract BV de volgende 

voorwaarden: 
 

Artikel 1 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht 

Voor het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht (ongeacht welke functie het betreft binnen 

uw bedrijf) is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Attract BV. Onder het aangaan van een 

arbeidsverhouding wordt in deze verstaan: 

a) het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een uitzendkracht, een overeenkomst tot aanneming van werk 

en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht; 

b) het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde 

(bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); 

c) het aangaan van een arbeidsverhouding door een uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en 

die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is 

van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW). In bovenstaande wordt onder uitzendkracht tevens verstaan: 

d) de aspirant-uitzendkracht die bij Attract BV is ingeschreven; 

e) de (aspirant)-uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever; 

f) de uitzendkracht wiens ter beschikkingstelling minder dan zes maanden voor het aangaan van de 

arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd. De vergoeding (afkoop fee) wordt als volgt berekend: 1040 

minus de reeds gewerkte uren x 22 procent van het uurtarief (exclusief 21 procent BTW). 

 

Artikel 2 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen 

Indien de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar 

door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, is de opdrachtgever ten minste 

gehouden aan Attract BV het opdrachtgeverstatief berekend over drie gewerkte uren te betalen. 

 

Artikel 3 Betalingen en gevolgen wanbetaling 

Attract BV betaalt na ontvangst van de werkbriefjes het loon aan de uitzendkracht. Om de kosten van 

voorfinanciering in de hand te houden hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Bij niet 

tijdige betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning. Gevolgen van 

wanbetaling: 

a) De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Attract BV ingediende nota binnen veertien 

kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de 

opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1 procent per 

maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van 

betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan. 

b) Uitsluitend betalingen aan Attract BV of aan een door Attract BV schriftelijk aangewezen derde werken 

bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn 

onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 

c) De in het bezit van Attract BV zijnde kopie van de door Attract BV verzonden nota geldt als volledig bewijs van 

de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 

d) Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Attract 

Uitzendbureau zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast 

betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de 

opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. 

e) Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor 

buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een 

minimum van 250 Euro per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Attract BV of door de 

derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Attract BV ter incasso uit 

handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever 

verschuldigd zijn. Getekend voor akkoord namens: 

 

 
 

Naam klant __________________________________ Adres ________________________________ 

 

Postcode __________________________________ Plaats ________________________________ 

 

Door naam  __________________________________ Datum _________-___________-___________ 

 

Handtekening:     (Eventueel bedrijfsstempel) 


