
 
 

TERMS OF BUSINESS FOR MARGIN ONLY 

INTRODUCTION SERVICES FOR CLIENTS 

 

THE PARTIES 

(1) Arrows Group B.V., a company incorporated in the 
Netherlands under Chamber of Commerce number 
34360442 and with its registered office at 
Herengracht 545, 1017 BW Amsterdam 
(hereinafter referred to as ‘AG’); 

(2) [Full statutory name of the Company] a company 
incorporated in the Netherlands under Chamber of 
Commerce number [registration number] and with 
its registered office at [address] (hereinafter 
referred to as ‘the Client’); 

 

RECITALS 

A. AG is involved, among other things, in the recruitment 

and selection of skilled contractors; 

B. AG intends to introduce contractors (hereinafter 

referred to as ‘the Contractor’) to the Client; 

C. With a view to the recruitment services provided by AG 

and the introduction of the Contractor to the Client, the 

Client will pay AG a fee during the term of its 

agreement with the Contractor; 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 

VOORSTELDIENSTEN VOOR CLIËNTEN 

UITSLUITEND OP BASIS VAN EEN MARGE 

PARTIJEN 

(1) Arrows Group B.V., een vennootschap 
opgericht in Nederland onder KvK-nummer 
34360442 en gevestigd te Herengracht 545, 
1017 BW Amsterdam (hierna genoemd: 
“AG”); 

(2) [Volledige statutaire naam van de onderneming], een 
vennootschap opgericht in Nederland onder KvK-
nummer [registratienummer] en gevestigd te [adres] 
(hierna genoemd: “de Cliënt”); 
 
 
 

OVERWEGINGEN 

A. AG houdt zich onder meer bezig met de werving en 

selectie van vakbekwame opdrachtnemers; 

B. AG is voornemens om opdrachtnemers (hierna 

genoemd: “de Opdrachtnemer”) aan de Cliënt voor te 

stellen; 

C. Met het oog op de door AG verrichte wervingsdiensten 

en het voorstellen van de Opdrachtnemer aan de Cliënt, 

betaalt de Cliënt gedurende de looptijd van zijn 

overeenkomst met de Opdrachtnemer een vergoeding 

aan AG; 
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HEREBY AGREE AS FOLLOWS: 

 

Definitions 

In these Terms: 

 

‘Agreement’ means these terms of business and includes 

any signed Assignment Schedule issued pursuant to these 

terms of business; 

 

 

‘Assignment’ means the period during which the 

Contractor provides the Services set out in an Assignment 

Schedule to the Client after having been introduced by AG 

to the Client for that purpose; 

 

‘Representative’ the natural person who, as the legally 

valid representative of the Contractor, performs the 

Services on behalf of the Contractor for the client, and who 

is listed as such in the Assignment Schedule to this 

Agreement. 

 

‘(End) Client’: the Client and, if this is another entity, the 

natural person or legal entity for which the Contractor 

performs an assignment or to which the Contractor 

provides Services.  

‘Engagement’ means any engagement, employment, 

retention or use of the Contractor’s services directly or 

indirectly by the Client, or by any third party to whom the 

Contractor has been introduced by the Client on a 

permanent or temporary basis, which will include under 

an employment contract, contract for services, temporary 

employment contract, licence, franchise or partnership 

arrangement, or via any other supplier, and ‘Engage’, 

‘Engages’ and ‘Engaged’ will be construed accordingly; 

 

‘Introduction’ means the provision of any information to 

the Client by AG (whether in writing or orally) which 

identifies a Contractor and in respect of which the Client 

acknowledges receipt orally or in writing, and ‘Introduces’ 

will be construed accordingly; 

 

 ‘Restriction Period’ means the 12 months following 

either: 

1. the Introduction of the Contractor; or 

2. the termination or expiry of this Agreement; 

 

Whichever happens last in time; 

KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN: 

 

Definities 

In deze Voorwaarden 

 

betekent “Overeenkomst” deze algemene voorwaarden en 

omvat dit elke ondertekende Terbeschikkingstellingsbijlage 

die uit hoofde van deze algemene voorwaarden wordt 

verstrekt; 

 

betekent “Terbeschikkingstelling” de periode waarin de 

Opdrachtnemer de in de Terbeschikkingstellingsbijlage 

vermelde Diensten aan de Cliënt verleent na daartoe door 

AG aan de Cliënt te zijn voorgesteld; 

 

betekent “Vertegenwoordiger” de natuurlijke persoon die, 

als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer, 

de Diensten uitvoert namens de Opdrachtnemer voor de 

Cliënt, en die als zodanig vermeld staat in de 

Terbeschikkingstellingsbijlage bij deze Overeenkomst.  

 

betekent “(Eind)Cliënt” de Cliënt en, indien dit een andere 

entiteit is, de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor 

wie/waarvoor de Opdrachtnemer een opdracht uitvoert of aan 

wie/waaraan de Opdrachtnemer Diensten verleent. 

 

betekent “Inschakeling” het direct of indirect door de Cliënt, 

of door een derde aan wie de Opdrachtnemer is voorgesteld 

door de Cliënt, inschakelen, tewerkstellen, behouden of 

gebruikmaken van de diensten van de Opdrachtnemer, vast 

of tijdelijk, waaronder begrepen uit hoofde van een 

arbeidsovereenkomst, dienstenovereenkomst, 

uitzendovereenkomst, licentie, franchiseregeling of 

samenwerkingsverband, of middels een andere leverancier, 

en “Inschakelen”, “Schakelt in” en “Ingeschakeld” worden 

dienovereenkomstig uitgelegd; 

betekent “Voorstellen” het door AG aan de Cliënt 

verstrekken van informatie (mondeling of schriftelijk) 

waarmee een Opdrachtnemer geïdentificeerd wordt en 

waarvan de Cliënt de ontvangst mondeling of schriftelijk 

bevestigt, en “Stelt Voor” wordt dienovereenkomstig 

uitgelegd; 

 betekent “Restrictieperiode” de 12 maanden volgend op 

ofwel: 

1. het voorstellen van de Opdrachtnemer; of 

2. de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst; 

 

Al naar gelang hetgeen als laatste gebeurt; 
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‘Services’ means all or any part of the work or services 

performed by the Contractor as set out in the 

Assignment Schedule to this Agreement and performed 

from time to time pursuant to this Agreement; 

 

 

‘Transfer Fee’ means the fee set out in the Assignment 

Schedule. 

 

 

1. Applicability of the Agreement 

1.1 This Agreement is effective from [date] and replaces 

all previous terms of business issued by AG. 

 

1.2 This Agreement will be deemed to be accepted by the 

Client and to apply by virtue of (a) the passing of 

information about a Contractor to the Client by AG or 

(b) an Introduction to the Client of, or the Engagement 

by the (End) Client of, a Contractor or (c) (a request by 

the (End) Client for) an interview by the (End) Client 

with a Contractor (including an interview by video 

conferencing or by telephone) or (d) the signature of 

the (End) Client on a time sheet relating to services 

provided by the Contractor or (e) the Client’s signature 

at the end of this Agreement or (f) any other written 

acceptance of this Agreement. For the avoidance of 

doubt, this Agreement applies whether or not the 

Contractor is Engaged by the (End) Client for the same 

type of work as that for which the Introduction was 

originally effected. The terms of the Assignment are 

set out in the Assignment Schedule attached hereto. 

 

 

1.3 This Agreement forms the entire agreement between 

the parties with respect to the subject arranged in it, 

which replaces all previous agreements or 

guarantees, either orally or in writing, including without 

limitations the Client’s terms of business, purchase 

orders or other documents of the Client concerning the 

provision of the Services by the Contractor. 

 

1.4 This Agreement may not be modified or amended 

except in writing and signed by a duly authorised 

representative of AG and the Client. 

 

betekent “Diensten” alle of een deel van de 

werkzaamheden of diensten die door de Opdrachtnemer 

uitgevoerd worden zoals vermeld in de 

Terbeschikkingstellingsbijlage bij deze Overeenkomst en 

die van tijd tot tijd uitgevoerd worden uit hoofde van deze 

Overeenkomst; 

betekent “Transfervergoeding” de in de 

Terbeschikkingstellingsbijlage vermelde vergoeding. 

 

1. Toepasselijkheid van de Overeenkomst 

1.1 Deze Overeenkomst is van kracht met ingang van 

[datum] en vervangt alle eerdere door AG uitgegeven 

handelsvoorwaarden. 

1.2 De Overeenkomst wordt geacht door de Cliënt te zijn 

aanvaard en van toepassing te zijn krachtens (a) het 

doorgeven van informatie over een Opdrachtnemer aan 

de (Eind)Cliënt door AG of (b) het Voorstellen aan de 

(Eind)Cliënt, of het Inschakelen door de (Eind)Cliënt, van 

een Opdrachtnemer of (c) (een verzoek van de Cliënt tot) 

een gesprek van de (Eind)Cliënt met een Opdrachtnemer 

(waaronder een gesprek middels videoconferentie of een 

telefonisch gesprek) of (d) de handtekening van de 

(Eind)Cliënt op een werkbriefje met betrekking tot de door 

de Opdrachtnemer verleende diensten of (e) de 

handtekening van de Cliënt onder deze Overeenkomst of 

(f) enige andere schriftelijke aanvaarding van deze 

Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid geldt dat deze 

Overeenkomst van toepassing is ongeacht of de 

Opdrachtnemer door de (Eind)Cliënt Ingeschakeld wordt 

voor hetzelfde soort werk als waarvoor het Voorstellen 

oorspronkelijk heeft plaatsgevonden. De voorwaarden 

van de Terbeschikkingstelling staan vermeld in de 

hieraan gehechte Terbeschikkingstellingsbijlage. 

1.3 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst 

tussen partijen met betrekking tot het hierin geregelde 

onderwerp, welke alle voorgaande overeenkomsten of 

garanties vervangt, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, 

waaronder zonder beperkingen de handelsvoorwaarden 

van de Cliënt, inkooporders of overige stukken van de 

Cliënt betreffende de levering van de Diensten door de 

Opdrachtnemer.  

1.4 Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of 

aangepast tenzij op schrift gesteld en ondertekend door 

een rechtsgeldig geautoriseerd vertegenwoordiger van 

AG en de Cliënt. 
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1.5 For the purposes of this Agreement, AG acts as a 

company that provides services in the form of the 

introduction of Contractors to the (End) Client who 

meet the Client’s stated requirements. The Client will 

subsequently contract directly with the Contractor for 

the provision of their services during the Assignment, 

and will incorporate in such contract the Contractor 

Services information in the Assignment Schedule 

attached hereto. 

 

1.6 The Client authorises AG to act on its behalf in 

seeking Contractors and, if the Client so requests, will 

advertise for Contractors in the manner agreed with 

the Client. 

 

1.7 Where there is a conflict of provisions between this 

Agreement and the Assignment Schedule, the text of 

this Agreement will prevail. 

1.8 In the event of differences between the meaning of the 

English text of this Agreement and translations thereof 

into Dutch or into any other language, the English text 

will be decisive between the parties. Any translation in 

another language is merely indicative. 

2. Fees and Invoicing 

2.1 AG’s fee (AG Fee) generated whilst the Contractor is 

on assignment with the Client will be specified in the 

Assignment Schedule and will be paid by the Client 

under the terms of this Agreement. 

 

 

 

2.2 The costs incurred by AG at the Client’s written 

request for advertisements or other matters will be 

charged to the Client in addition to AG Fee, and these 

costs will be owed regardless of whether the 

Contractor is given an assignment. 

2.3 The Client will send AG on a monthly basis copies of 

all time sheets, which have been duly signed and 

authorised by the (End) Client for the relevant 

Contractor(s) within 3 working days of the end of the 

month covered by the time sheet. The Client hereby 

warrants that the time sheets sent represent a true 

record of the hours/days worked by the Contractor in 

the relevant period of the Assignment. 

1.5 Voor de doeleinden van deze Overeenkomst handelt AG 

als een onderneming die diensten levert in de vorm van 

de introductie van Opdrachtnemers aan de (Eind)Cliënt 

die voldoen aan de door de Cliënt aangegeven eisen. De 

Cliënt gaat vervolgens rechtstreeks een contract aan met 

de Opdrachtnemer voor de levering van haar Diensten 

gedurende de Terbeschikkingstelling, en neemt de 

informatie over de Diensten van de Opdrachtnemer in de 

hieraan gehechte Terbeschikkingstellingsbijlage op in 

een dergelijk contract 

1.6 De Cliënt machtigt AG namens deze te handelen bij de 

zoektocht naar Opdrachtnemers en, indien gewenst door 

de Cliënt, het plaatsen van advertenties voor deze 

Opdrachtnemers op een met de Cliënt overeengekomen 

wijze. 

1.7 Bij een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze 

Overeenkomst en de Terbeschikkingstellingsbijlage, zal 

de tekst van deze Overeenkomst prevaleren. 

1.8 In gevallen van verschillen tussen de betekenis van de 

Engelse tekst van deze Overeenkomst en die van 

vertalingen daarvan in het Nederlands of een andere taal, 

geldt tussen partijen dat de Engelse tekst bepalend is. 

Elke vertaling in een andere taal is louter indicatief. 

2. Vergoedingen en facturering 

2.1 De vergoeding van AG (AG-vergoeding) die 

gegenereerd wordt terwijl de Opdrachtnemer bij de Cliënt 

ter beschikking gesteld is, wordt gespecificeerd in de 

Terbeschikkingstellingsbijlage en wordt door de Cliënt 

betaald uit hoofde van de voorwaarden van deze 

Overeenkomst. 

 
2.2 De door AG op schriftelijk verzoek van de Cliënt 

gemaakte kosten van advertenties of overige zaken 

worden aan de Cliënt in rekening gebracht naast AG-

vergoeding, en deze kosten zijn verschuldigd ongeacht of 

de Opdrachtnemer een opdracht krijgt. 

2.3 De Cliënt stuurt AG maandelijks kopieën van alle 

werkbriefjes die door de (Eind)Cliënt rechtsgeldig 

ondertekend en goedgekeurd zijn voor de desbetreffende 

Opdrachtnemer(s) binnen 3 werkdagen na het einde van 

de maand waarop het werkbriefje betrekking heeft. De 

Cliënt garandeert hierbij dat de verstuurde werkbriefjes 

een waarheidsgetrouwe weergave vertegenwoordigen 

van de door de Opdrachtnemer gewerkte uren/dagen in 

de desbetreffende periode van de Terbeschikkingstelling. 
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2.4 AG will invoice the Client for AG Fee. Invoices will 
be paid within the time specified in the Assignment 
Schedule. 

2.5 AG reserves the right, without any prior notice of 
default being required to that end, to charge 8% 
interest a year if the payment of an invoice has not 
taken place within the payment term described in 
Article 2.3, as prescribed under EU law governing 
late payment of commercial debts. Interest will be 
calculated on a daily basis. 
 

3. Obligations of AG 

3.1 AG will make a reasonable effort to introduce one or 
more suitable Contractors to the Client who meet the 
requirements of the Client for a certain vacancy. AG 
cannot guarantee that it will be able to find a suitable 
Contractor for every vacancy. Subject to Article 3.2, 
AG will make a reasonable effort to establish 
whether the information provided by AG to the Client 
about a Contractor is correct. 
 

3.2 AG does not accept any responsibility concerning 
matters that it is not familiar with, and the Client must 
ascertain whether the Candidate is suitable. 
 

4. Obligations of the (End) Client 

4.1 The (End) Client is responsible for obtaining any 
necessary work- and/or residence- and/or single 
permit or other permits for the performance of work 
in the Netherlands in accordance with the Dutch 
Foreigners Act and the Dutch Foreigners 
Employment Act and/or, if required and permitted, 
for arranging any medical examinations in 
accordance with the Dutch Medical Examinations 
Act. Furthermore, the (End) Client must comply with 
all other regulations, qualifications and/or permits 
prescribed by law that are required for the Contractor 
will to perform their work for the (End) Client. 
 
 

4.2 In order to enable AG to fulfil its obligations under 
Article 3, the Client undertakes that it will provide AG 
with the details in writing concerning the position that 
the (End) Client wishes to fill, including the nature of 
the work that the Contractor must perform, the 
location and working hours, experience, education, 
qualifications and any authorisations that the (End) 
Client deems necessary or that the Contractor must 
have by law or according to the rules of a 
professional organisation in order to hold that 
position, and any risks that the (End) Client is aware 
of in the area of health or safety as well as the 
measures that the (End) Client has taken to prevent 

2.4 AG factureert AG-vergoeding aan de Cliënt. Facturen 
worden betaald binnen de daarvoor in de 
Terbeschikkingstellingsbijlage gespecificeerde termijn. 

2.5  AG behoudt zich het recht voor om zonder dat 
daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist 
8% rente per jaar in rekening te brengen indien de 
betaling van een factuur niet binnen de in artikel 2.3 
bedoelde betalingstermijn is geschied, zoals 
voorgeschreven uit hoofde van de EU-wetgeving die 
van toepassing is op late betaling van handelsschulden. 
Rente wordt dagelijks berekend. 

3. Verplichtingen van AG 

3.1 AG zal zich naar redelijkheid inspannen om een of meer 
geschikte Opdrachtnemers aan de Cliënt voor te stellen 
die voldoen aan de vereisten van de Cliënt voor een 
bepaalde vacature. AG kan niet garanderen dat het voor 
iedere vacature een geschikte Opdrachtnemer zal 
weten te vinden. Onder voorbehoud van artikel 3.2 zal 
AG zich naar redelijkheid inspannen om vast te stellen 
of de door AG omtrent een Opdrachtnemer aan de 
Cliënt verstrekte informatie correct is. 

3.2 AG aanvaardt geen verantwoordelijkheid omtrent zaken 
waar deze geen kennis van draagt, en de Cliënt dient 
zichzelf te vergewissen van de geschiktheid van de 
Kandidaat. 

4. Verplichtingen van de (Eind)Cliënt 

4.1 De (Eind)Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van de eventueel benodigde 
tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning 
en/of enkelvoudige vergunning of overige vergunningen 
om arbeid te verrichten in Nederland in 
overeenstemming met de Vreemdelingenwet en de Wet 
Arbeid Vreemdelingen en/of voor het desgewenst, en 
indien toegestaan, arrangeren van eventuele medische 
onderzoeken in overeenstemming van de Wet op de 
medische keuringen. Voorts dient de (Eind)Cliënt te 
voldoen aan alle overige voorschriften, kwalificaties 
en/of bij wet voorgeschreven vergunningen die vereist 
zijn voor de Opdrachtnemer om zijn werkzaamheden 
voor de (Eind)Cliënt te verrichten. 

4.2 Teneinde AG in staat te stellen aan haar verplichtingen 
onder artikel 3 te voldoen, zegt de Cliënt toe dat deze 
AG schriftelijk de gegevens zal verschaffen omtrent de 
functie die de (Eind)Cliënt wenst op te vullen, 
waaronder de aard van de werkzaamheden die de 
Opdrachtnemer dient te verrichten, de locatie en 
werktijden, de ervaring, opleiding, kwalificaties en 
eventuele autorisaties die de (Eind)Cliënt nodig acht of 
waarover de Opdrachtnemer bij wet of op basis van de 
regels van een beroepsorganisatie dient te beschikken 
om die functie te bekleden, en eventuele aan de 
(Eind)Cliënt bekend zijnde risico's op het gebied van 
gezondheid of veiligheid alsmede de maatregelen die 
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or manage these risks. The Client will send proof 
hereof to AG. 
 

4.3 The Client must provide details about the date on 
which the Client wants the Contractor to start with 
the performance of the work and/or the date on 
which the work must have been completed and/or 
the duration or likely duration of the work, any 
working time, the minimum remuneration and any 
expense allowance that is offered, the payment 
periods of the remuneration and the duration of the 
notice period that the Contractor or the Client must 
observe upon termination of the work for the Client. 
 
 

4.4 The Client must inform AG within [1] working day if it 
receives details from AG concerning a Contractor 
that it has also received from another agency with 
respect to the same vacancy. If the Client does not 
give such notice it agrees, if it gives an assignment 
to the Contractor, that AG is entitled to charge a fee 
in accordance with Article 2.1. 
 
 

4.5 The Client undertakes that it: 

a) will inform AG as soon as possible (but in any 
event no later than 7 days after the date of the 
offer or the date on which the assignment of the 
Contractor starts; whichever occurs first) about 
an (offer for an) assignment that it (makes or) 
gives to the Contractor; and 
 

b) will immediately inform AG that its offer for an 
assignment has been accepted by the 
Contractor, and that it will provide the 
Contractor with the details concerning the 
remuneration; and 

c) will pay AG its AG Fee within the period stated 
in the Assignment Schedule. 
 

4.6 The Client will refrain from and do its utmost to 
ensure that AG will refrain from unlawful 
discrimination in the context of services provided by 
AG to the Client in connection with this Agreement, 
and will provide AG with all information requested by 
AG if a (prospective) Contractor submits a complaint 
in that respect to AG, all this within the limits of the 
applicable privacy legislation. 
 

5. Termination 

5.1 Unless otherwise agreed in the Assignment 
Schedule, this Agreement will end by operation of 
law if and as soon as the agreement between the 

de (Eind)Cliënt heeft getroffen om deze risico's te 
voorkomen of te beheersen. De Cliënt verstuurt bewijs 
hiervan aan AG. 

4.3 De Cliënt dient gegevens te verstrekken omtrent de 
datum waarop Cliënt wenst dat de Opdrachtnemer 
aanvangt met het verrichten de werkzaamheden en/of 
de datum waarop de werkzaamheden dienen te zijn 
afgerond en/of de duur of waarschijnlijke duur van de 
werkzaamheden, de eventuele arbeidsomvang, de 
minimum remuneratie en eventuele 
onkostenvergoeding die wordt aangeboden, de 
betalingsperioden van de remuneratie en de duur van 
de opzegtermijn die de Opdrachtnemer of de Cliënt in 
acht dient te nemen bij beëindiging van de 
werkzaamheden voor de Cliënt. 

4.4 De Cliënt dient AG binnen [1] werkdag te informeren 
indien deze van Arrows gegevens ontvangt betreffende 
een Opdrachtnemer die het ook heeft ontvangen van 
een ander bureau met betrekking tot dezelfde vacature. 
Indien de Cliënt een dergelijke kennisgeving niet doet 
dan stemt deze, indien deze een opdracht aan de 
Opdrachtnemer verstrekt, er mee in dat AG gerechtigd 
is een honorarium in rekening te brengen conform 
artikel 2.1.  

4.5 De Cliënt zegt toe dat hij: 

a) AG zo snel als mogelijk (doch in ieder geval niet 
later dan 7 dagen na de datum van het aanbod of 
de datum waarop de opdracht aan de 
Opdrachtnemer ingaat; afhankelijk van wat zich 
het eerste voordoet) informeert over een (aanbod 
tot een) opdracht die hij (doet of) geeft aan de 
Opdrachtnemer; en 

b) AG onmiddellijk in kennis zal stellen dat zijn 
aanbod voor een opdracht door de Opdrachtnemer 
is aanvaard en dat hij de gegevens omtrent de 
vergoeding zal verstrekken aan de 
Opdrachtnemer; en 

c) AG diens AG-vergoeding zal betalen binnen de in 
de Terbeschikkingstellingsbijlage aangegeven 
periode. 

4.6 De Cliënt zal zich onthouden van en zich ervoor inzetten 
dat AG zich zal onthouden van onrechtmatige 
discriminatie in het kader van door AG aan de Cliënt 
geleverde diensten in verband met deze 
Overeenkomst, en zal AG alle door AG verzochte 
informatie verstrekken indien een (potentiële) 
Opdrachtnemer ter zake een klacht indient bij AG, een 
en ander binnen de grenzen van de geldende 
privacywetgeving.  

5. Beëindiging 

5.1  Tenzij anders overeengekomen in de 
Terbeschikkingstellingsbijlage eindigt deze 
Overeenkomst van rechtswege indien en zodra de 
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Contractor and the Client ends for any reason 
whatsoever. 

5.2 Each of the parties has the right to give notice to 
terminate this Agreement, without becoming liable 
for compensation, by means of a letter addressed to 
the other, with due observance of a notice period as 
agreed in the Assignment Schedule, which leads to 
the simultaneous termination of the contracts that 
apply between the Client and the Contractor(s), if: 

a) one of the parties violates a condition of this 
Agreement, including payment terms, and does 
not remedy such a violation within 7 days after 
the other party has requested such in writing or 

b) one of the parties goes into liquidation, is 
granted a suspension of payments, or if part of 
the assets of one of the parties is attached, as 
a result of which the execution of this 
Agreement is in danger of being obstructed. 
 
 
 
 

6. Liability 

6.1 AG will not be liable for a failure to fulfil its obligations 
under this Agreement if such a failure is the result of 
a cause that is reasonably beyond its power/control. 
 
 

6.2 AG will not under any circumstance be liable for any 
loss, expenses, damage, delay, costs or fee (direct, 
indirect or consecutive) that can be sustained, 
incurred or made by the Client as a result of or in 
connection with searches performed and/or 
introductions made by AG of a Contractor for the 
Client. 

6.3 The Client will indemnify AG and keep it indemnified 
with respect to loss caused by fines imposed by the 
Dutch labour inspectorate (at the date of the last 
revision of this contract referred to as ‘Inspectie 
SZW’), the Dutch Data Protection Authority or 
another government agency, receivables from and 
other claims against AG and costs (including legal 
costs and missed interest on the stated sums) arising 
directly or indirectly for the Client as a result of or in 
connection with this Agreement, including (without 
limitations) as a result of: 

a) a violation of this Agreement by the Client or its 
employees or agents; and/or 

b) a violation by the Client or a third party or one 
of its employees or agents of applicable 
statutory provisions (including, without 
limitations, equal treatment laws, immigration 

overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Cliënt 
om welke reden dan ook eindigt.  

5.2  Elk der partijen heeft het recht om deze 
Overeenkomst zonder schadeplichtig te worden op te 
zeggen door middel van een aan de andere partij 
gericht schrijven met in achtneming van een 
opzegtermijn zoals afgesproken in de 
Terbeschikkingstellingsbijlage, hetgeen leidt tot de 
gelijktijdige beëindiging van de contracten die van 
kracht zijn tussen de Cliënt en de Opdrachtnemer(s), 
indien: 

c) een der partijen een voorwaarde van deze 
Overeenkomst schendt, waaronder begrepen 
betalingsvoorwaarden, en een dergelijke 
schending niet ongedaan maakt binnen 7 dagen 
nadat daarom door de andere partij schriftelijk  is 
verzocht; of 

d) een der partijen in staat van faillissement of 
surséance raakt, of indien op een deel van het 
vermogen van een der partijen beslag wordt 
gelegd waardoor de uitvoering van deze 
Overeenkomst dreigt te worden belemmerd.  

6. Aansprakelijkheid 

6.2 AG is niet aansprakelijk voor nalatigheid om aan zijn 
verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen, 
indien een dergelijke nalatigheid het gevolg is van een 
oorzaak die in redelijkheid buiten zijn macht/controle 
ligt. 

6.2 AG is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk 
voor enig verlies, onkosten, schade, vertraging, kosten 
of vergoeding (direct, indirect of aansluitend) die kunnen 
worden geleden of gemaakt door de Cliënt als gevolg 
van of in verband met het zoeken en/of voorstellen door 
AG van een Opdrachtnemer voor de Cliënt. 
 

6.3 De Cliënt zal AG vrijwaren en gevrijwaard houden ter 
zake van schade gelegen in boetes opgelegd door de 
Inspectie SZW, de Autoriteit Persoonsgegevens of een 
andere overheidsinstantie, vorderingen en overige 
aanspraken op AG en kosten (waaronder juridische 
kosten en gemiste interesten over voornoemde 
bedragen), die direct of indirect ontstaan voor de Cliënt 
als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst, 
waaronder (zonder beperkingen) als gevolg van:  
 
 

a) een schending van deze Overeenkomst door de 
Cliënt of diens werknemers of agenten; en/of  

b) een schending door de Cliënt of derde of een van 
diens werknemers of agenten van toepasselijke 
wettelijke bepalingen (waaronder, zonder 
beperkingen, gelijke behandelingswetgeving, 
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laws and (other) Regulations); and/or 
 

c) a non-authorised disclosure of details 
concerning a (potential) Contractor (introduced 
by AG) by the Client or a third party or one of its 
employees or agents. 

 

6.4 Save as cannot be excluded by law, the sole aggregate 
liability of AG towards the Client arising in connection 
with this Agreement will be limited to €12,500. 
 

7. Non-disclosure 

7.1 All information included in this Agreement (including 
the Assignment Schedule) must remain confidential, 
and the Client may not disclose it to a third party, with 
the exception of the own employees and 
professional advisers and/or if disclosure is 
prescribed by law. 

7.2 The Client may not without AG’ prior written consent 
provide information about a (potential) Contractor 
(introduced by AG) to any third party with the 
objective of employment or otherwise. 
 

7.3 The Client undertakes that it will comply with the 
General Data Protection Regulation (GDPR) and the 
GDPR (Implementation) Act that is based on it, and 
the Client will not cause or attempt to cause AG to 
violate the GDPR or the GDPR (Implementation) Act 
in connection with this Agreement, and will provide 
all information in good time as may be requested by 
AG in order to assist AG in responding to a request 
for access to details concerning any person (as 
defined in the GDPR or the GDPR (Implementation) 
Act). 

7.4 Neither party will, either during an Assignment or at 
any time thereafter, for any reason whatsoever 
disclose or communicate to any person or persons, 
except in the proper discharge of its responsibilities 
under this Agreement, or with the other party’s 
consent, any other confidential information relating 
to the businesses of the other party or its subsidiaries 
or associates or related parties that have been 
disclosed to the other party or that may otherwise 
have come to its attention including, without 
limitation, any information relating to: 
 
 

a) lists and details of customers and potential 
customers of or suppliers and potential 
suppliers to any of those businesses; 

b) processes or methods used or to be used in any 
of those businesses; 

immigratiewetgeving en de (overige) 
Regelgeving); en/of  

c) een niet-geautoriseerde openbaarmaking van 
gegevens omtrent een (door AG voorgestelde 
potentiële) Opdrachtnemer door de Cliënt of een 
derde of een van diens werknemers of agenten. 

 

6.4  Tenzij niet bij wet uitgesloten kan worden, is de 
uitsluitende totale aansprakelijkheid van AG jegens de 
Cliënt die ontstaat in verband met deze Overeenkomst 
beperkt tot € 12.500. 

7. Geheimhouding 

7.1  Alle in deze Overeenkomst (inclusief de 
Terbeschikkingsstellingsbijlage) vervatte informatie 
dient vertrouwelijk te blijven en de Cliënt mag deze niet 
bekendmaken aan een derde, met uitzondering van de 
eigen werknemers en professionele adviseurs en/of als 
openbaarmaking bij wet is voorgeschreven.  

7.2 De Cliënt mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van AG informatie verstrekken omtrent 
een (door AG voorgestelde potentiële) Opdrachtnemer 
aan enige derde met als doel een dienstverband of 
anderszins. 

7.3 De Cliënt zegt toe zich te zullen houden aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en de daarop gebaseerde Uitvoeringswet AVG (UAVG) 
en de Cliënt zal het er niet toe leiden of trachten ertoe 
te leiden dat AG de (U)AVG schendt in verband met 
deze Overeenkomst, en alle informatie tijdig aan te 
leveren zoals kan worden verzocht door AG teneinde 
AG terzijde te staan bij de beantwoording van een 
verzoek tot toegang tot gegevens omtrent enig persoon 
(zoals gedefinieerd in de (U)AVG). 
  

7.4 Tijdens een Terbeschikkingstelling of enige tijd daarna 
zal geen der partijen om welke reden dan ook overige 
vertrouwelijke informatie bekendmaken of 
communiceren aan een persoon of personen, behalve 
voor de juiste uitvoering van haar 
verantwoordelijkheden uit hoofde van deze 
Overeenkomst of met toestemming van de andere 
partij, met betrekking tot de ondernemingen van de 
andere partij of haar dochterondernemingen of 
compagnons of verbonden partijen die aan de ander 
bekendgemaakt zijn of die haar anderszins ter kennis 
komen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
informatie met betrekking tot: 

a) lijsten en bijzonderheden van klanten en potentiële 
klanten van of leveranciers en potentiële 
leveranciers aan een aan die ondernemingen; 

b) processen of methodes die gebruikt worden of 
dienen te worden in een van die ondernemingen; 

www.arrowsgroup.com


 
 

c) goods or services sold or supplied or proposed 
to be sold or supplied by any of those 
businesses, pricing policies and terms of 
business; 
 

d) any business method or computer software 
used in any of those businesses; 
 

e) business development plans and future product 
ideas of any of those businesses; and 
management accounts; 

f) fees charged by the parties. 
 

This restriction will cease to apply to information or 
knowledge that comes into the public domain other than 
by reason of the default of the other party. 

7.5 In case of violation of the provisions in this article the 
client forfeits an immediately due and payable, not for 
judicial moderation liable, fine of € 50,000 to AG. 
 

8. No waiver 

8.1  Failure of either party to insist upon the strict 
performance of any provision of this Agreement to 
which it is entitled under this Agreement will not 
constitute a waiver thereof and will not cause a 
diminution of the responsibilities under this 
Agreement. 
 

9. Relationship 

9.1  The relationship between the parties is one of 
independence. No party is an agent for the other 
party and no party has any authority to conclude any 
agreement whether explicitly or implicitly on behalf of 
the other party without the other party’s prior written 
consent. 

10. Transfer Fee 

10.1 If the Client – or a business affiliated with the Client, 
an end customer or other third party to whom the 
Client has introduced the Contractor – wishes to 
Engage the Contractor within the Restriction 
Period directly or indirectly via another third party, 
the Client will owe AG a Transfer Fee: 
 

a) if no Assignment has been entered into; or 
 

b) during or following termination or expiry of the 
Assignment or any Assignment extension. 
 

c) goederen of diensten die verkocht of geleverd 
worden of waarvan wordt voorgesteld dat deze 
verkocht of geleverd worden door een van die 
ondernemingen, prijsbeleid en algemene 
voorwaarden; 

d) een werkwijze voor het zakendoen of 
computersoftware die in een van die 
ondernemingen gebruikt wordt; 

e) bedrijfsontwikkelingsplannen en toekomstige 
productideeën van een van die ondernemingen; en 
interne verslaggeving; 

f) door de partijen in rekening gebrachte 
vergoedingen. 

Deze beperking is niet meer van toepassing op informatie 
of kennis die openbaar wordt gemaakt anders dan door het 
verzuim van de wederpartij. 

7.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurd 
de cliënt aan AG een onmiddellijke opeisbare en  
niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 50.000,-
. 

8. Geen afstandsverklaring 

8.1  Indien een der partijen niet aandringt op de strikte 
nakoming van een bepaling van deze Overeenkomst 
waar zij recht op heeft uit hoofde van deze 
Overeenkomst vormt dit geen verklaring van afstand 
daarvan en leidt dit niet tot een vermindering van de 
verantwoordelijkheden uit hoofde van deze 
Overeenkomst. 

9. Relatie 

9.1  De relatie tussen de partijen is er een van 
onafhankelijkheid. Geen enkele partij is gemachtigde 
voor de andere partij en geen enkele partij is bevoegd 
om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de andere partij, uitdrukkelijk of stilzwijgend, 
namens de andere partij een overeenkomst te sluiten. 

10. Transfervergoeding 

10.1  Indien de Cliënt – of een aan de Cliënt verbonden 
onderneming, een eindklant of andere derde aan wie 
de Cliënt de Opdrachtnemer heeft voorgesteld – de 
Opdrachtnemer binnen de Restrictieperiode direct, of 
indirect middels een andere derde, wenst In Te 
Schakelen, geldt dat de Cliënt een 
Transfervergoeding aan AG verschuldigd wordt: 

a) indien geen Terbeschikkingstelling is aangegaan; 
of 

b) tijdens of na afloop of beëindiging van de 
Terbeschikkingstelling of een verlenging van de 
Terbeschikkingstelling. 
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10.2 The provisions of Article 10.1 will also apply to the 
Restriction Period after the termination of this 
Agreement. 

11. General 

11.1.  If any provision, article or part of an article of 
this Agreement is held to be invalid, void, illegal or 
otherwise unenforceable by any judicial body, the 
remaining provisions of this Agreement will remain 
in full force and effect to the extent permitted by 
law. 

11.2. No provision of this Agreement will be enforceable 
by any person who is not a party to this Agreement. 
 
 
 
 
 

12. Applicable law and jurisdiction 
12.1.  This Agreement will be construed in accordance 

with the laws of the Netherlands and all disputes, claims 

or proceedings between the parties relating to the validity, 

construction or performance of this Agreement will be 

subject to the exclusive jurisdiction of the Dutch court 

10.2 Het bepaalde in artikel 10.1 geldt ten aanzien van de 
Restrictieperiode ook na de beëindiging van 
onderhavige Overeenkomst. 

11. Algemeen 

11.1.  Indien enige bepaling, enig artikel of deel van een 
artikel van deze Overeenkomst door enige rechterlijke 
instantie wordt geacht ongeldig, nietig, onwettig of 
anderszins niet-afdwingbaar te zijn, blijven de 
resterende bepalingen van deze Overeenkomst 
volledig van kracht voor zover wettelijk is toegestaan. 

11.2. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst is 
afdwingbaar door een persoon die geen partij bij deze 
Overeenkomst is. 

 

 

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid 
12.1.  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing en alle geschillen, aanspraken of procedures 

tussen partijen ten aanzien van de geldigheid, interpretatie of 

uitvoering van deze Overeenkomst behoren tot de exclusieve 

bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 

 

Confirmation of Agreement  / Bevestiging van de Overeenkomst 

Handtekening Cliënt 

 
Client Signature 

Naam in blokletters 
 

Print Name 

For and on behalf of / Voor en namens ….. 

Datum 
 

Date 

  

Handtekening Arrows Group 
 

Arrows Group Signature 

Naam in blokletters 
 

Print Name 

For and on behalf of / Voor en namens Arrows Group 

Datum  
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