Algemene voorwaarden voor samenwerking met bedrijven

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
One-On-One en de wederpartij.
Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de opdracht
of dienst en van One-On-One.
Duur overeenkomst
De duur van een opdracht of dienst wordt steeds per project onderling besproken tussen OneOn-One en de wederpartij.
One-On-One verbindt zich ertoe om zijn opdracht of dienst te vervullen tot de overeengekomen
duurtijd is vervuld.
De specifieke aanvangs- en einddatum van de opdracht of dienst zijn steeds gespecificeerd in
een overeenkomst.
Het aantal te presteren dagen per week of per maand zijn steeds gespecificeerd in een
overeenkomst.
Offertes / Tarieven
Offertes zullen bij voorkeur elektronisch worden bezorgd aan de wederpartij.
Offertes hebben een geldigheid tot en met 15 dagen na de verzenddatum.
Tarieven worden steeds per opdracht onderling besproken tussen One-On-One en de
wederpartij. Tarieven kunnen verschillen op basis van duurtijd, inhoud en afstand voor een
opdracht of dienst.
Deze zullen nooit een basis of vanzelfsprekendheid vormen voor een opeenvolgende opdracht
of dienst bij dezelfde wederpartij of klant.
Tijdens de uitvoering van de opdracht of dienst, zullen geen tariefaanpassingen gebeuren.
Kosten voor verblijf op verplaatsing in België of in het buitenland of andere noodzakelijke kosten
gemaakt voor de uitvoering van de opdracht na voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever
of klant, zullen gefactureerd worden aan de opdrachtgever op basis van voorlegging van
geldige bewijsstukken. Hieronder vallen tevens parkeerbonnen indien er in de nabije omgeving
geen gratis parkeermogelijkheden of vrije parkeerplekken zijn.
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Facturatie
De facturen zullen bij voorkeur elektronisch worden bezorgd aan de wederpartij.
De facturen voor de honoraria zullen telkens op het einde van de gepresteerde maand
verzonden worden door One-On-One aan de opdrachtgever, samen met de timesheet van die
maand.
Een dag welke gestart werd, doch op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij of klant voortijdig
werd beëindigd, zal als een volledige dag gefactureerd worden.
De wederpartij verbindt zich er toe deze facturen te betalen binnen de 30 dagen.
Beëindiging van het contract
Elk der partijen is in de mogelijkheid een einde te maken aan het contract en dit zonder
vooropzeg en zonder eender welke andere interventie of voorafgaande gerechtelijke stappen
indien:
-

De facturen niet betaald worden na een eerste aanmaning
Één der partijen in staat van faillissement verkeert
Één der partijen zich schuldig maakt aan daden of nalatigheid die de vertrouwensrelatie
dermate schenden dat een voortzetting van de samenwerking onmogelijk wordt.
Indien de uitvoerder zich niet houdt aan de regels van welvoeglijkheid en/of de publieke
orde zou verstoren of de goede zeden zou aantasten.

In deze gevallen zal er geen schadeloosstelling zijn door de opdrachtgever of klant.
Het contract wordt gesloten voor een bepaalde duur en kan niet worden verbroken voor zijn
einddatum- tenzij om de redenen hierboven beschreven.
Indien, niettegenstaande dit, partijen een einde wensen te stellen aan de samenwerking voor de
einddatum, dan dienen de opdrachtgever en uitvoerder zich hierover ondubbelzinnig en
schriftelijk akkoord te verklaren.
Afwezigheden van de uitvoerder
Dagen waarop de uitvoerder zijn opdracht niet kan uitvoeren zullen ook niet gefactureerd
worden.
In geval van ziekte van de uitvoerder of andere onmogelijkheid tot het uitvoeren van de
opdracht, zal One-On-One hiervan onmiddellijk de klant in kennis brengen en ze tevens zo snel
mogelijk laten weten tot hoelang de afwezigheid zal worden verlengd.
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Geheimhouding
De uitvoerder zal noch tijdens, noch na de uitvoering van zijn opdracht enigerlei informatie op
eender welke wijze over zijn opdracht verspreiden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord
van de klant.
Alle informatie waarvan de uitvoerder in de loop van zijn opdracht bij de opdrachtgever kennis
neemt blijft steeds de eigendom van de klant en kan niet worden gebruikt zonder
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de klant.
Veiligheid
De klant verbindt zich er toe een veilige werkomgeving aan te bieden.
Indien er persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen op bepaalde afdelingen
of sites die van toepassing zijn om een taak binnen de opdracht te moeten volbrengen, zal de
klant deze beschermingsmiddelen aanbieden.
Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en de rechtbanken van Antwerpen
zijn bevoegd.
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