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Algemene voorwaarden  

 

Artikel 1 – Definities 
a. PrettySales: De gebruiker van deze Algemene voorwaarden, te weten L.K. Kruiper en L.S. Merfol, 

handelend onder de naam ‘PrettySales’, gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het 
handelsregister onder KvK-nummer 73114421. 

b. Dienst: Alle diensten van PrettySales waaronder, maar niet beperkt tot het ter beschikking 
stellen van een Uitzendkracht aan een Opdrachtgever. 

c. Opdrachtgever: De wederpartij van PrettySales die gebruikmaakt van de Diensten van 
PrettySales en daartoe een Overeenkomst van opdracht sluit.  

d. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en PrettySales op grond 
waarvan tegen betaling een enkele Uitzendkracht door PrettySales aan Opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever of een door 
Opdrachtgever aangewezen derde werkzaamheden te verrichten.  

e. Potentiële Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie PrettySales een 
Werkzoekende heeft voorgesteld of die anderszins betrokken is bij de werving en selectie van 
een Werkzoekende. 

f. Werkzoekende: Iedere natuurlijke persoon die via PrettySales een baan zoekt en op enigerlei 

wijze betrokken is bij de werving- en selectieprocedure van PrettySales waaronder, maar niet 

beperkt tot de persoon die zich inschrijft bij PrettySales, training volgt en deelneemt aan 

evenementen van PrettySales en die wordt voorgesteld aan een (potentiele ) Opdrachtgever.  

g. Uitzendkracht: Iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst is aangegaan met 

PrettySales teneinde arbeid te verrichten voor Opdrachtgever en onder toezicht en leiding van 

die Opdrachtgever.  

h. Terbeschikkingstelling: De tewerkstelling van de Uitzendkracht in het kader van de 

Overeenkomst.  

i. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU 

(Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties 

anderzijds. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, en 

overeenkomsten van PrettySales voor zover het vorenbedoelde betrekking heeft op het leveren 
Uitzendkracht aan Opdrachtgever en alle overige Diensten van PrettySales.  

2.2. Algemene voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd, worden hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.3. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden of de daarbij behorende overeenkomst 
niet geldig is of nietig vanwege een bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene 
voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.  

2.4. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover 
PrettySales zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan een overeengekomen 
afwijking kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.  

2.5. PrettySales behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op ieder moment te 

wijzigen of aan te vullen.  

 

Artikel 3 – Duur en uitvoering  
3.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.  
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3.2. De Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan 
voor een vaste periode, voor een bepaalbare periode of voor een bepaalbare 
periode die een vaste periode niet overschrijdt. 

3.3.  PrettySales zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
PrettySales heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. 

3.4. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na 
het ontstaan van de klacht, gemotiveerd bij PrettySales te worden ingediend. Het indienen van 
een klacht ontheft Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door PrettySales ingediende 
facturen te voldoen.  
 

 

Artikel 4 – Einde Overeenkomst 
4.1. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de 

overeengekomen tijd. 
4.2. Opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dienst schriftelijk te geschieden met 

inachtneming van een opzegtermijn van vijftien kalenderdagen.  
4.3. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet worden opgezegd, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen.  

4.4. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging slechts mogelijk indien zij 

schriftelijk is gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien kalenderdagen.  

4.5. De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang zonder dat een voorafgaande 

ingebrekestelling is vereist en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien; 

a. een partij in surseance van betaling is geraakt of surseance van betaling aanvraagt; 

b. een partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van een partij wordt 

aangevraagd; 

c. op een omvangrijk deel van het vermogen van een partij beslag wordt gelegd; 

d. een partij een betalingsregeling met schuldeisers heeft getroffen; 

e. het vermogen van een partij onder bewind wordt gesteld. 

4.6. Indien PrettySales de ontbinding op één van de in het vorige lid genoemde gronden inroept, leidt 

dit niet tot enige aansprakelijkheid van PrettySales voor schade die de Opdrachtgever 

dientengevolge lijdt.  

4.7. Het einde van de Overeenkomst betekent automatisch het einde van de terbeschikkingstelling. 

Beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever 

aan PrettySales om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop 

de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst 

rechtsgeldig is ontbonden. 

4.8. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra PrettySales de Uitzendkracht 

niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen PrettySales en de 

Uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten 

behoeve van dezelfde Opdrachtgever. PrettySales schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort 

jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever 

hierdoor lijdt. 

 

Artikel 5 – Betaling en facturering  
5.1. Het door Opdrachtgever aan PrettySales verschuldigde tarief wordt berekend over de door de 

Uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop PrettySales 
op grond van deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst en/of overige overeenkomsten 
aanspraak heeft. Dit tarief wordt verhoogd met de toeslagfactoren en vermeerderd met de 
(kosten)vergoedingen die PrettySales verschuldigd is aan de Uitzendkracht en aan Opdrachtgever 
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in rekening gebracht. Indien de Uitzendkracht recht heeft op arbeidsduurverkorting 
(ADV) wordt deze ADV-toeslag separaat in rekening gebracht, tenzij schriftelijk is 
overeengekomen dat de ADV-toeslag reeds in het Opdrachtgeverstarief is 
inbegrepen. Over het tarief wordt BTW in rekening gebracht.  

5.2. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de factuur aangegeven 
wijze, binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.  

5.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

PrettySales is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming 

te vorderen. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de gemaakte 

incassokosten en gerechtelijke kosten. PrettySales kan nimmer aansprakelijk worden gesteld 

voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van 

dit artikel. 

5.4. PrettySales kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

5.5. In geval van verzuim van de Opdrachtgever is PrettySales gerechtigd om haar Diensten te 

schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken 

bedragen te voldoen.  

 

Artikel 6 – Overmacht 
6.1. PrettySales is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de 

Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.  
6.2. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die PrettySales niet kan worden 

toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening 
komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, 
stroomstoringen en dergelijke worden onder meer gekwalificeerd als overmacht. 

6.3. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door PrettySales op de hoogte gesteld van 

de overmacht. 

6.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, of zodra 

vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan drie maanden zal duren,  is ieder der partijen 

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 

andere partij.  

6.5. Voor zoveel PrettySales ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 

verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PrettySales 

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan 

Opdrachtgever te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen met in acht 

name van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid  
7.1 PrettySales kan, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk worden gesteld. 
7.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een doen of nalaten van 

PrettySales die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is PrettySales slechts voor directe 
schade aansprakelijk en tot maximaal het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de order, 
althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  
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7.3 Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling 
in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het 
verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, is 
PrettySales nimmer aansprakelijk.  

7.4 PrettySales is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade indien; 
a. Uitzendkracht bij plaatsing niet aan de verwachtingen blijkt te voldaan; 
b. Uitzendkracht zich niet gedraagt naar of voldoet aan de redelijke wensen van Opdrachtgever;  
c. Uitzendkracht door ziekte of een andere reden niet verschijnt;  
d. de schade voortvloeit uit een strafbare of onrechtmatige handeling van Uitzendkracht; 
e. de schade voortvloeit uit een toezegging van de Uitzendkracht jegens de Opdrachtgever. 
f. de schade voortvloeit door het doen of nalaten van een al dan niet door PrettySales 

ingeschakelde derde.  

7.5 Indien de Uitzendkracht zich niet gedraagt naar of voldoet aan de wensen van Opdrachtgever, 

dient Opdrachtgever PrettySales daarover onverwijld in kennis te stellen.  

7.6 De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan 

aan PrettySales worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding 

vervalt.  

 

Artikel 8 – Aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding met de Uitzendkracht 
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt met betrekking tot het aangaan van een 

arbeidsovereenkomst tussen een Uitzendkracht en Opdrachtgever dat wat in dit artikel is 
vastgelegd. 

8.2. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht wordt in dit artikel 
verstaan; 

a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst; 
b. een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door 

de Opdrachtgever met de Uitzendkracht; 
c. het laten ter beschikking stellen van de Uitzendkracht aan de opdrachtgever door een 

derde waaronder, maar niet beperkt tot een andere uitzendonderneming; of 
d. het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij 

de Opdrachtgever en die derde in 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.  

8.3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan de Werkzoekende 
die is voorgesteld aan de Opdrachtgever en de Uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling 
minder dan zes maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is 
geëindigd. Voor het bepaalde onder dit artikel wordt onder Opdrachtgever tevens de Potentiele 
Opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 sub 2 verstaan. 

8.4. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een 
Uitzendkracht indien PrettySales schriftelijk op hoogte wordt gebracht van dit voornemen. 

8.5. Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover 
de Uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met PrettySales niet rechtsgeldig kan doen eindigen 
en beëindigd heeft, en indien en voor zover Opdrachtgever de Overeenkomst met PrettySales 
niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft. 

8.6. Als Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in lid 4 en 5 van het onderhavige artikel een 
arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de 
Uitzendkracht gedurende 1040 uur aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is 
Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatstelijk geldende 
opdrachtgeverstarief voor de betrokken Uitzendkracht over de resterende uren. De ‘resterende 
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uren’ worden als volgt berekend: 1040 uur minus het aantal uren dat de 
Uitzendkracht reeds ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever. 

8.7. De Opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd als de 
Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan 
Opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij Opdrachtgever solliciteert, of als 
Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan 
Opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en Opdrachtgever naar 
aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat. 

8.8. Als Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht tijdens een 
Overeenkomst die tussentijds opzegbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd te besluiten de 
krachtens de Overeenkomst overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is 
Opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die PrettySales hierdoor lijdt. Deze 
schade wordt gefixeerd op 30% van het overeengekomen tarief over de niet in acht genomen 
opzegtermijn voor de betreffende Overeenkomst. Daarnaast dient de Opdrachtgever de in lid 6 
van het onderhavige artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.  

8.9. Het bepaalde in het onderhavige artikel is niet van toepassing bij een stilzwijgende voortzetting 
van de Overeenkomst voor bepaalde tijd en dient ten minste 4 (vier) kalenderwerken voor 
expiratiedatum nogmaals schriftelijk te worden overeengekomen. 

8.10. Opdrachtgever heeft een goed besef waartoe hij/zij zich verbindt en van de consequenties en 
beschouwt vorenstaande afspraken als redelijk. 

 

Artikel 9 – Beloning van de Uitzendkracht 
9.1. Voor aanvang van de Overeenkomst verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de 

Uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle 
elementen van de inlenersbeloning aan PrettySales.  

9.2. De beloning van de Uitzendkracht wordt vastgesteld conform de CAO en de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte 
functieomschrijving.  

9.3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet 
overeenstemt met de werkelijk door Uitzendkracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan 
PrettySales onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. Aan 
de hand hiervan zal de beloning van Uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld. 

9.4. Vergoedingen en toeslagen voor, waaronder maar niet beperkt tot, overwerk, werk in 
onregelmatigheid, op feestdagen en bereikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig 
de CAO.  

 

Artikel 10 – Privacy en veiligheid van Werkzoekende en Uitzendkracht 
10.1. Opdrachtgever garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekende en 

Uitzendkracht via PrettySales slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande 
vacatures, niet ter beschikking te stellen aan derden en niet aan te wenden voor enig ander doel 
dan om Werkzoekende aan een baan te helpen.  

10.2. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekende 
en Uitzendkracht.  

10.3. Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekende en Uitzendkracht 
vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met 
geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

10.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het 
kader van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart PrettySales voor eventuele 
hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.  
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10.5. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de 
Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor de nakoming van artikel 7:658 BW.  

10.6. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van Uitzendkracht, 
zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden 
verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet is nagekomen, dan is deze 
gehouden alle schade die hieruit voortvloeit te voldoen.  

10.7. Opdrachtgever vrijwaart PrettySales voor alle aanspraken ter zake.  
10.8. Opdrachtgever draagt zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren 

werkzaamheden benodigde verzekeringen ten aanzien van de Uitzendkracht, waarbij 
Opdrachtgever ervoor zorgdraagt dat de Uitzendkracht in de betrokken verzekeringen worden 
meeverzekerd. Op verzoek van PrettySales zal Opdrachtgever de bewijsstukken ter zake 
overhandigen.  

 

Artikel 11 – Geheimhouding 
11.1. Partijen zijn elkaar verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke 

aangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennisnemen behoudens 
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen partijen. 

11.2. Ook na beëindiging van deze Overeenkomst blijft deze verplichting op ieder van de partijen 
rusten, behalve voor zover het informatie betreft die reeds publiekelijk bekend is geworden, 
anders dan ten gevolge van een schending van voormelde geheimhoudingsplicht.  
 

 

Artikel 12 – Het boetebeding 
12.1 In geval van overtreding door Opdrachtgever of van het vastgestelde onder de artikelen 8, 9, 

10 en 11, heeft PrettySales recht op een direct opeisbare boete van € EUR 425,- (zegge 
vierhonderd en vijfentwintig euro) voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt. 

12.2 Lid 1 laat onverlet het recht van PrettySales om volledige vergoeding te vorderen van de 
daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de overtreding, het recht op nakoming van deze 
overeenkomst en de gederfde inkomsten. 
 

 

Artikel 13 – Overige bepalingen 
13.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
13.2. De rechter in de vestigingsplaats van PrettySales is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 

kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PrettySales het recht het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  

13.3. Op elke Overeenkomst tussen PrettySales en Opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 

13.4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de 
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  

13.5. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de 
Overeenkomst.  

 


