
 
 

Algemene voorwaarden Berg & Partners B.V. 

1. Berg & Partners is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht of andere 
rechtsbetrekking (de "Dienstverlening") tussen Berg & Partners en de cliënt. Naast Berg & Partners 
kunnen ook personen die door Berg & Partners direct of indirect bij de Dienstverlening zijn 
betrokken zich op deze algemene voorwaarden beroepen. 

3. Uitsluitend Berg & Partners geldt tegenover de cliënt als opdrachtnemer, ook indien het de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de Dienstverlening door een bepaalde persoon zal 
worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval 
een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke 
aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is 
gegeven, wordt uitgesloten. 

4. Het staat Berg & Partners vrij de Dienstverlening in het kader de Dienstverlening derden in te 
schakelen. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan 
Berg & Partners verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de 
Dienstverlening te verrichten, zal Berg & Partners niet aansprakelijk zijn voor fouten of 
tekortkomingen van deze persoon of personen. Berg & Partners sluit iedere aansprakelijkheid uit 
die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere 
financiële institutie of een andere derde partij. 

5. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt 
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Berg & Partners 
gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de cliënt de 
bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënt te 
aanvaarden. 

6. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden 
en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Berg & Partners tegen alle 
aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de 
Dienstverlening. 

7. De cliënt verleent aan Berg & Partners toestemming voor het registreren en verwerken van 
persoonsgegevens. 

8. Berg & Partners zal bij haar dienstverlening steeds de op de Dienstverlening toepasselijke 
beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
van haar kan worden verwacht. Berg & Partners staat echter niet in voor het bereiken van het 
beoogde resultaat. 

9. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of 
voor een bepaald project is verstrekt. De opdracht kan te allen tijde door ieder van partijen 
schriftelijk worden opgezegd. 

 

 



 
 

10. Annulering van de opdracht dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering binnen 
twee en zeventig (72) uur voor het vastgestelde tijdstip van een bezoek aan een assessment center 
of annulering van een andersoortige bijeenkomst georganiseerd door Berg & Partners in opdracht 
van cliënt is Berg & Partners gerechtigd 75% van het overeengekomen honorarium voor de uit te 
voeren werkzaamheden in rekening te brengen. 

11. Het honorarium van Berg & Partners wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door 
Berg & Partners gehanteerde uurtarieven en/of overeengekomen vaste fees, vermeerderd met 
gemaakte kosten. De uurtarieven kunnen periodiek worden gewijzigd door Berg & Partners. Berg & 
Partners heeft het recht voor verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties 
aan de cliënt te verstrekken. Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te 
worden voldaan. Het recht op verrekening en opschorting door de cliënt is uitgesloten. De cliënt zal 
op eerste verzoek van Berg & Partners een voorschotbetaling doen en/of zekerheid stellen voor de 
verplichtingen van de cliënt jegens Berg & Partners, zulks ter keuze van Berg & Partners. Berg & 
Partners is gerechtigd na het verstrijken van de voornoemde betalingstermijn aanspraak te maken 
op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de 
hoofdsom. 

12. De cliënt zal aan Berg & Partners steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is 
voor de correcte uitvoering van de Dienstverlening. De cliënt staat in voor de juistheid en 
volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

13. De cliënt zal Berg & Partners van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die 
voor een goede uitvoering van de Dienstverlening van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor 
gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden. 

14. In het geval de Dienstbetrekking de opdracht behelst een arbeidskracht te werven en te selecteren 
met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de Cliënt een arbeidsverhouding tot stand komt (de 
"Selectieopdracht"): 

a. stelt Berg & Partners terzake een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op; 
b. eindigt de Selectieopdracht op het moment dat de Cliënt de voorgestelde arbeidskracht 

accepteert of op het moment dat de Cliënt de opdracht intrekt of opzegt; 
c. is er sprake van een plaatsing op het moment dat de Cliënt en/of een van haar 

groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:24b BW (een "Groepsmaatschappij") een 
arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Berg & Partners in 
het kader van een Selectieopdracht aangeboden arbeidskracht; 

d. is de Cliënt c.q. haar Groepsmaatschappij verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze 
van een arbeidskracht; 

e. is Berg & partners niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de 
vereisten of verwachtingen van de Cliënt c.q. haar Groepsmaatschappij, tenzij dit het 
aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Berg & Partners in strijd met de 
opdrachtbevestiging; 

f. is Berg & Partners niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen 
gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Berg & Partners in het 
kader van een Selectieopdracht aangeboden arbeidskracht met wie de Cliënt zelf en/of 
haar Groepsmaatschappij, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan; 

 
 
 
 
 



 
 

g. heeft Berg & Partners de intentie in iedere Selectieopdracht te voorzien maar heeft Berg & 
Partners ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. Berg & Partners is niet 
aansprakelijk voor door de Cliënt en/of haar Groepsmaatschappij geleden schade(n), van 
welke aard dan ook, indien een opdracht (al dan niet binnen de daaraan gestelde termijn) 
niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de Cliënt en/of haar 
Groepsmaatschappij verschuldigd; 

h. is Berg & Partners evenmin aansprakelijk voor door de Cliënt en/of haar 
Groepsmaatschappij geleden schade(n), van welke aard dan ook, indien een door Berg & 
Partners in het kader van een Selectieopdracht aangeboden arbeidskracht besluit geen 
arbeidsverhouding met de Cliënt en/of haar Groepsmaatschappij aan te gaan of besluit 
een met de Cliënt en/of haar Groepsmaatschappij aangegane arbeidsverhouding 
(voortijdig) te beëindigen; 

i. is het de Cliënt zonder toestemming Berg & Partners niet toegestaan en staat zij er jegens 
Berg & Partners voor in dat evenmin een van haar Groepsmaatschappijen gedurende één 
jaar na het eindigen van een Selectieopdracht een arbeidskracht welke door Berg & 
Partners is voorgesteld en in eerste instantie door de Cliënt is afgewezen, rechtstreeks of 
via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen; 

j. indien de Cliënt het in sub i genoemde verbod overtreedt of een van haar 
Groepsmaatschappijen in strijd handelt met hetgeen in sub i is bepaald, is de Cliënt met 
onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Berg & Partners verschuldigd ter grootte 
van de terzake overeengekomen vergoeding. 

15. Indien bij, door of in verband met de uitvoering van de Dienstverlening aan de cliënt zich 
onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot 
aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe schade en niet meer 
bedragen dan € 15.000 of, indien het in totaal door Berg & Partners in rekening gebrachte 
honorarium in de desbetreffende zaak in de aan de schadeveroorzakende situatie  voorafgaande 
periode van zes (6) maanden hoger is, tot dat bedrag met in elk geval een maximum van € 225.000. 

16. Een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden nadat 
de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of 
omstandigheid waarvoor Berg & Partners aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 

17. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die 
direct of indirect op enigerlei wijze bij de Dienstverlening door of vanwege Berg & Partners zijn 
betrokken. 

18. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

19. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, blijvend de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

20. De rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen 
tussen de cliënt en Berg & Partners kennis te nemen, met dien verstande dat Berg & Partners 
bevoegd blijft om de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling 
bevoegd zou zijn. 

 

 

 



 
 

21. De verhouding tussen de cliënt en Berg & Partners wordt uitsluitend beheerst door het 
Nederlandse recht.  

22. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een 
anderstalige versie daarvan. 

 

Berg & Partners B.V. is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 53130375. 


