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DEEL A: Algemene Bepalingen 
 

 DEFINITIES 
Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in de Voorwaarden met een hoofdletter 
zijn geschreven, gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, waaraan de navolgende betekenis is toegekend: 
 
Aanbod/Aanbiedingen 
Ieder Aanbod van TT-Engineering tot het aangaan van een Overeenkomst; 
 
Arbeidsbemiddeling 
Iedere Overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan TT-Engineering ten behoeve van Opdrachtgever 
werkzaamheden verricht op het gebied van werving en selectie, zoals nader omschreven in de betreffende 
Overeenkomst; 
 
Diensten 
Alle (aanvullende) Diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door TT-Engineering 
worden verricht in het kader van een Overeenkomst, Overeenkomst van Opdracht, Arbeidsbemiddeling of uit 
anderen hoofde, zulks in de ruimste zin; 
 
Interim Professional 
Iedere natuurlijke persoon die door TT-Engineering in het kader van een Overeenkomst van Opdracht in opdracht 
gegeven werkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoert;  
 
Kandidaat 
Iedere natuurlijke persoon die door TT-Engineering aan Opdrachtgever wordt voorgesteld in het kader van 
Arbeidsbemiddeling; 
 
Opdrachtbevestiging 
Iedere schriftelijke bevestiging van een opdracht van Opdrachtgever aan TT-Engineering ter zake (ver)koop en 
levering van Producten door TT-Engineering aan Opdrachtgever en/of het door TT-Engineering verlenen van 
Diensten aan Opdrachtgever; 
 
Opdrachtgever 
De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie TT-Engineering een Aanbod doet en/of met wie 
TT-Engineering een Overeenkomst aangaat. 
 
Overeenkomst  
Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Producten door TT-Engineering aan 
Opdrachtgever en/of het door TT-Engineering verlenen van Diensten aan Opdrachtgever; 
 
Overeenkomst van Opdracht 
Iedere Overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan een Interim Professional namens TT-Engineering 
werkzaamheden conform deze Overeenkomst voor Opdrachtgever uitvoert. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd onder toezicht en leiding van (de accountmanagers van) TT-Engineering. Hiertoe zal Opdrachtgever 
algemene aanwijzingen geven ten aanzien van de werkplek, details van de werkzaamheden, samenwerking met 
eigen medewerkers, bepalingen uit deze Overeenkomst en dergelijke; 
 
Partij(en) 
TT-Engineering en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich; 
 
Producten  
Alle zaken van stoffelijke aard die door TT-Engineering ten verkoop worden aangeboden c.q. verkocht en geleverd, 
waaronder ook begrepen door TT-Engineering opgeleverde tekeningen, rapporten en dergelijke; 
 
Projectwerk 
Alle Diensten die aan TT-Engineering worden uitbesteed ten behoeve van Opdrachtgever welke betrekking hebben 
op projecten op het gebied van engineering, zoals in de Overeenkomst nader wordt gespecificeerd; 
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TT-Engineering 
De besloten vennootschap TT-Engineering B.V. (KvK dossiernummer 05047363), statutair gevestigd te Zwolle 
handelend onder de namen TT-Engineering en Advanced Mechanical Engineers en andere handelsnamen zoals 
vermeld in KvK dossier 05047363, alsmede alle aan deze vennootschappen gelieerde (rechts-)personen, zijnde 
de gebruikers van de Voorwaarden; 
 
Voorwaarden 
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van TT-Engineering. 
 
 

 TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (onderhandelingen over) Aanbiedingen en Overeenkomsten. 

Titels en kopjes bij artikelen in deze Voorwaarden dienen als referentie en hebben geen zelfstandige 
betekenis. 

2.2 Deze Voorwaarden bestaan uit vier delen, deel A, B, C en D. In deel A zijn de Algemene Bepalingen 
opgenomen die van toepassing zijn op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, terwijl delen B, C en D van 
toepassing zijn op specifieke Overeenkomsten. Deel B is van toepassing op Overeenkomsten van Opdracht, 
Deel C op Projectwerk en Deel D op Arbeidsbemiddeling. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deel A 
enerzijds en delen B, C en D anderzijds prevaleren de bijzondere bepalingen in delen B, C of D.  

2.3 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – 
zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van 
toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende 
Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde 
Voorwaarden wordt door TT-Engineering uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde 
Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door TT-Engineering van toepassing zijn verklaard op een 
Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van Voorwaarden van Opdrachtgever 
op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die Voorwaarden stilzwijgend ook op enige 
nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn. 

2.5 In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden 
blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. 
Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen 
door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de 
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling. 

2.6 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het 
bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval 
onverminderd op de Overeenkomst van toepassing. 

2.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, 
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TT-Engineering. 

 
 

 AANBIEDINGEN 
3.1 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in 

het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval 
veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod. 

3.2 Een door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door TT-Engineering 
gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door TT-Engineering worden 
herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van TT-Engineering tot vergoeding van eventueel als 
gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade.  

3.3 Als Opdrachtgever aan TT-Engineering met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, 
tekeningen en dergelijke verstrekt, mag TT-Engineering uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar 
Aanbod hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart TT-Engineering voor elke aanspraak van derden met 
betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen en dergelijke.  

3.4 Als een Aanbod wordt gedaan op verzoek van Opdrachtgever en dit Aanbod niet wordt aanvaard, heeft 
TT-Engineering het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbod te doen bij Opdrachtgever 
in rekening te brengen. TT-Engineering mag deze kosten uitsluitend in rekening brengen als dit op voorhand 
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aan Opdrachtgever is gemeld. 

 
 

 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 
4.1 Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand: 

(a) door acceptatie door Opdrachtgever van een Aanbod; 
(b) door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Opdrachtgever (mondeling of schriftelijk) 

verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod; 
(c) doordat TT-Engineering feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Opdrachtgever. 

4.2 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken 
of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de 
Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst. 

4.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na schriftelijke aanvaarding 
hiervan door TT-Engineering. TT-Engineering is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een 
Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt 
aangegaan. TT-Engineering is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of 
aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten. 

4.4 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van TT-Engineering binden 
TT-Engineering slechts tegenover Opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken 
door TT-Engineering schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Opdrachtgever. 

 
 

 PRIJZEN EN BETALING 
5.1 In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven – exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke 
aard dan ook. 

5.2 Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan TT-Engineering zonder dat een prijs uitdrukkelijk is 
overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde 
prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd. 

5.3 TT-Engineering is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, te allen tijde 
gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling 
of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Opdrachtgever met de verlangde 
zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is TT-Engineering bevoegd haar 
leveringsplicht op te schorten. 

5.4 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door TT-Engineering aangegeven bank- of 
girorekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop TT-Engineering bericht van 
haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen. 

5.5 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is 
Opdrachtgever terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en 
is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand 
(tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van 
een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van 
Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de 
openstaande vordering met een minimum van € 350,-, onverminderd de bevoegdheid van TT-Engineering 
om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. 

5.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 5.5, zijn ook alle 
overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist 
is. 

5.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, 
rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever bij de 
betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur. 

5.8 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Opdrachtgever niet het recht zijn 
betalingsverplichtingen jegens TT-Engineering op te schorten en/of te verrekenen met 
betalingsverplichtingen van TT-Engineering jegens Opdrachtgever. 

5.9 TT-Engineering is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die 
TT-Engineering aan Opdrachtgever, dan wel aan met Opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen, mocht 
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hebben. 
5.10 Alle vorderingen van TT-Engineering op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende 

gevallen: 
(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan TT-Engineering omstandigheden ter kennis komen 

die haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, 
zulks geheel ter beoordeling van TT-Engineering; 

(b) indien TT-Engineering Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.3 en deze zekerheid uitblijft dan wel 
onvoldoende is; 

(c) in geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling 
van Opdrachtgever of – voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft – het op 
Opdrachtgever van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

 
 

 (OP)LEVERTIJD 
6.1 De door TT-Engineering in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd (of uitvoeringstermijn) 

betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval 
recht op schadevergoeding. 

6.2 De door TT-Engineering opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van TT-Engineering 
en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.  

6.3 Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat TT-Engineering ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de 
omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.  

6.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke TT-Engineering bekend waren ten tijde van het 
sluiten van de Overeenkomst, kan TT-Engineering de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de 
Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg 
daarvan niet in de planning van TT-Engineering kunnen worden ingepast, zullen deze worden 
uitgevoerd/afgerond zodra de planning van TT-Engineering dit toelaat.  

6.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door TT-Engineering wegens een tekortkoming van 
Opdrachtgever wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als 
gevolg daarvan niet in de planning van TT-Engineering kunnen worden ingepast, zullen deze worden 
uitgevoerd/afgerond zodra de planning van TT-Engineering dit toelaat. 

6.6 TT-Engineering is na overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn, dan wel de 
(op)leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van deze Voorwaarden, terzake de 
Overeenkomst alleen dan in verzuim indien TT-Engineering van Opdrachtgever een schriftelijke 
ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin TT-Engineering een termijn van één (1) maand wordt gegeven 
om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Opdrachtgever heeft ingeval van 
ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het 
gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van TT-Engineering en/of de leidinggevende 
ondergeschikten van TT-Engineering. 

 
 

 EIGENDOMSVOORBEHOUD  
7.1 Alle (eventueel) geleverde Producten blijven uitsluitend eigendom van TT-Engineering tot aan het moment 

waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met de 
Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft.  

7.2 Nadat TT-Engineering het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag TT-Engineering de geleverde 
Producten terughalen. Opdrachtgever staat TT-Engineering toe de plaats te betreden waar de Producten 
zich bevinden.  

7.3 Als TT-Engineering geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten 
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken aan 
TT-Engineering te verpanden of te verhypothekeren. 

 
 

 KLACHTTERMIJN 
8.1 Opdrachtgever is verplicht de door TT-Engineering geleverde Producten en/of verrichte Diensten 
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onmiddellijk na (op)levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient 
Opdrachtgever binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering schriftelijk en gemotiveerd 
daarvan aan TT-Engineering mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn 
aanvaard. 

8.2 Andere gebreken geleverde Producten en/of verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na 
ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan 
TT-Engineering worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard. 

8.3 Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een 
onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Opdrachtgever aangewezen 
door TT-Engineering. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde 
Partij, tenzij anders is overeengekomen.  

8.4 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door TT-Engineering van een Overeenkomst, 
schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van 
TT-Engineering worden gebracht. 

8.5 Op TT-Engineering rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien 
Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens TT-Engineering (zowel financieel als anderszins) tijdig 
en volledig heeft voldaan. 

8.6 Een vordering betreffende een door TT-Engineering geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen 
invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, ook niet indien deze te 
leveren Producten en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst. 

 
 

 VERVALTERMIJN EN VERJARINGSTERMIJN 
9.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens 

TT-Engineering in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) 
maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het 
bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn 
géén schriftelijke claim is neergelegd bij TT-Engineering.  

9.2 In het geval binnen de in artikel 9.1 vermelde termijn door Opdrachtgever een schriftelijke claim is 
neergelegd bij TT-Engineering in verband met door TT-Engineering geleverde Producten en/of verleende 
Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien TT-Engineering 
niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in 
rechte is betrokken bij de op grond van artikel 15 van de Voorwaarden bevoegde rechter.  

9.3 Alle eventuele rechtsvorderingen en andere bevoegdheden, als bedoeld in artikelen 9.1 en 9.2, verjaren na 
een periode van 5 (vijf) jaar na (op)levering van de Producten en/of Diensten.  

 
 

 ONTBINDING 
10.1 TT-Engineering heeft het recht de Overeenkomst, geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden – zonder dat op 

TT-Engineering in dat kader jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding rust – indien: 
TT-Engineering Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegeven van (minimaal) vijf 
(5) dagen als: 

(a) Opdrachtgever een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt; 
In alle andere gevallen zonder dat er een verplichting tot ingebrekestelling bestaat aan de zijde 
van TT-Engineering, waaronder indien: 

(b) Opdrachtgever in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan; 
(c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag tot faillissement tegen of 

door Opdrachtgever wordt ingediend; 
(d) op Opdrachtgever – indien het een natuurlijke persoon betreft – de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;  
(e) door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever; 
(f) Opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien 

Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, Opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn 
bedrijf uit te oefenen; 

(g) zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van TT-Engineering in 
gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van TT-Engineering. 
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10.2 In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden als hierboven vermeld onder 
artikel 10.1, heeft TT-Engineering recht op vergoeding door Opdrachtgever van de door haar geleden 
vermogensschade. 

 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING 
11.1 TT-Engineering is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als 

rechtstreeks gevolg (dat wil zeggen: directe schade) van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van 
TT-Engineering. Er is in geen geval eerder sprake van enige aansprakelijkheid aan de zijde van 
TT-Engineering als TT-Engineering niet in gebreke is gesteld door Opdrachtgever en TT-Engineering geen 
redelijke termijn van minimaal 30 dagen is gegeven om de eventuele tekortkoming te herstellen. 

11.2 TT-Engineering is in geen geval aansprakelijk voor: 
(a) indirecte schade zoals – derhalve niet uitsluitend – bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van 

Opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook 
ontstaan. Opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade behoorlijk te verzekeren; 

(b) schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door 
TT-Engineering verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden; 

(c) schade van welke aard ook die is ontstaan doordat of nadat Opdrachtgever het geleverde in 
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in 
gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren; 

(d) schade ontstaan door handelen en/of nalaten van derden, waaronder door TT-Engineering 
ingeschakelde hulppersonen; 

(e) schade waarvoor een CAR- of Transport/Montage-verzekering van Opdrachtgever dekking biedt, 
zou moeten bieden of (bij afwezigheid daarvan) zou hebben geboden; 

(f) schade aan zaken die door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden 
aan een Tijdelijke Kracht ter beschikking zijn gesteld; 

(g) schade en verliezen die Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen 
van een Kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst met de betreffende Kandidaat. 

11.3 Indien en voor zover TT-Engineering voor schade van Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is de 
aansprakelijkheid van TT-Engineering te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag exclusief BTW 
ter zake de geleverde Producten en/of Diensten waarop de aansprakelijkheid van TT-Engineering 
betrekking heeft, met een maximum van € 1 miljoen Euro (één miljoen euro). 

11.4 Indien en voor zover TT-Engineering voor schade van Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde 
van een Overeenkomst of Overeenkomst van Opdracht, dan is in afwijking van artikel 11.3 de totale 
aansprakelijkheid van TT-Engineering in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen van TT-Engineering en in geval van onrechtmatige daad, beperkt tot ten hoogste 20% van 
het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Opdrachtgever 
gefactureerde bedragen exclusief B.T.W. in het betreffende jaar. 

11.5 De in artikelen 11.1 t/m 11.4 opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden 
ook ten gunste van het personeel van TT-Engineering en de hulppersonen die door TT-Engineering bij de 
uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn. 

 
 

 OVERMACHT 
12.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan 

TT-Engineering kan worden toegerekend.  
12.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 12.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een 

tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij 
toeleveranciers van TT-Engineering, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke 
materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig 
ziekteverzuim van het personeel van TT-Engineering, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals 
overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op Europees niveau), waaronder in- en 
uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, 
(j) sabotage, (k) vervoersstremmingen en/of (l) machinebreuk; 

12.3 In geval van overmacht heeft TT-Engineering de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet 
na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever heeft 
in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht 
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nakoming van de verplichtingen door TT-Engineering onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is 
ook Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien 
verstande dat TT-Engineering conform artikel 12.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden 
een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de 
(eventuele) schade.  

12.4 Indien TT-Engineering bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan 
of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is TT-Engineering gerechtigd dat gedeelte 
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke Overeenkomst. 

 
 

 GEHEIMHOUDING 
13.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de 

Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit 
door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TT-Engineering gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, 
en TT-Engineering zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend 
of toegestaan recht van verschoning, dan is TT-Engineering niet gehouden tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

13.3 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door TT-Engineering aan 
Opdrachtgever verstrekte (verkorte) Curricula Vitae en aanvullende informatie betreffende Kandidaten na 
afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan TT-Engineering of te worden vernietigd.  

 
 

 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
14.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt TT-Engineering de auteursrechten en alle rechten van 

industrieel eigendom op de door TT-Engineering gedane Aanbiedingen, verstrekte afbeeldingen, 
tekeningen, (proef)- modellen, programmatuur en dergelijke. 

14.2 De rechten op de in 14.1 bedoelde gegevens blijven eigendom van TT-Engineering ongeacht of aan 
Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen door 
Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van TT-Engineering niet gekopieerd, gebruikt of aan 
derden getoond worden.  

 
 

 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
15.1 Op alle door TT-Engineering gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
15.2 Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

 
 
 

DEEL B: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 
Deel B is, in aanvulling op deel A, enkel van toepassing in het kader van een Overeenkomst van Opdracht. 
 

 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 
16.1 De Overeenkomst van Opdracht komt tot stand nadat deze is ondertekend door Opdrachtgever. Als na 

ontvangst van de Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever daaraan feitelijk uitvoering wordt 
gegeven door Partijen wordt geacht deze tot stand te zijn gekomen, zonder dat ondertekening noodzakelijk 
is. Aanvaarding van de Overeenkomst van Opdracht houdt in dat het door Opdrachtgever ontvangen 
curriculum vitae van de Interim Professional aansluit bij de functie-eisen zoals deze door Opdrachtgever 
zijn opgesteld. 

 
 

 DIENSTVERLENING 
17.1 TT-Engineering ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een Interim 

Professional bij de uitvoering van de in de Overeenkomst van Opdracht omschreven werkzaamheden. De 
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geschatte periode gedurende welke de Interim Professional wordt ingezet, dan wel de geschatte duur van 
de werkzaamheden wordt aangegeven in de Overeenkomst van Opdracht.  

17.2 TT-Engineering heeft de verplichting zich zo in te spannen dat de Interim Professional als bedoeld in artikel 
17.1 beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door 
Opdrachtgever inzake de uitvoering van de werkzaamheden zou mogen worden verwacht. 

17.3 Opdrachtgever heeft voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht een eigen 
verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de (door TT-Engineering voorgedragen) 
Interim Professional zelfstandig te toetsen. 

17.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Interim Professional buiten Nederland te werk te stellen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van TT-Engineering. Indien toestemming wordt verkregen dient 
Opdrachtgever in elk geval aan TT-Engineering opgave te doen van het land, de plaats, de aard van de 
werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.  

17.5 Indien een Interim Professional als gevolg van uitdiensttreding of langdurige ziekte niet meer beschikbaar 
is, zal TT-Engineering na overleg met Opdrachtgever zich inspannen om te zorgen voor vervanging. Indien 
geen vervanging wordt gevonden eindigt de Overeenkomst van Opdracht, zonder dat sprake is van 
aansprakelijkheid aan de zijde van TT-Engineering voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.  

 
 

 VRIJWARING 
18.1 Opdrachtgever controleert de werkzaamheden van de Interim Professional op fouten en neemt daarmee 

de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden over van TT-Engineering.  
18.2 Opdrachtgever vrijwaart TT-Engineering voor elke aanspraak van Opdrachtgever en derden wegens een 

fout van de bij de werkzaamheden betrokken Interim Professional. Indien TT-Engineering, ondanks het 
hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en TT-Engineering in dat geval schade heeft 
moeten betalen, heeft TT-Engineering voor het gehele alsdan door TT-Engineering voldane bedrag aan 
schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.  

 
 

 TARIEVEN 
19.1 De door de Interim Professional uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan 

TT-Engineering worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren.  
19.2 Het uurtarief is vermeld in de Overeenkomst van Opdracht. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de 

Overeenkomst genoemde Tijdelijke Kracht c.q. de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Interim 
Professional.  

19.3 Het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door 
Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan 
Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die 
het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij TT-Engineering zullen jaarlijks per 1 januari worden 
doorberekend.  

19.4 Indien dit in de Overeenkomst van Opdracht uitdrukkelijk vermeld is, is TT-Engineering gerechtigd naast het 
tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

19.5 Zakelijke kilometers, gereden door de Interim Professional in opdracht van Opdrachtgever, worden à € 0,50 
per kilometer aan Opdrachtgever doorberekend. 

19.6 Bij dienstreizen, die in opdracht van Opdrachtgever door de Interim Professional gemaakt dienen te worden 
in het kader van de opdracht, berekent TT-Engineering de reisuren die door de Interim Professional gemaakt 
worden vanaf vertrek tot aankomst bij de overnachtingsplek of de eindbestemming. Reisuren inclusief 
gewerkte uren tot en met 40 uur per week worden 100% doorberekend aan Opdrachtgever, de overige uren 
worden doorberekend à 100% van het uurtarief. Dienstreis- en verblijfskosten worden op nacalculatie door 
TT-Engineering verrekend, tenzij Opdrachtgever deze rechtstreeks vergoed. Per overnachting geldt een 
toeslag van € 25,- i.v.m. verzekeringen en overige kosten. TT-Engineering heeft een reisverzekering met 
wereldwijde dekking voor de Interim Professional afgesloten. 

 
 

 OVERWERKUREN 
20.1 Onder overwerkuren wordt verstaan de uren die worden gewerkt boven de in de Overeenkomst van 

Opdracht genoemde door de Interim Professional te werken uren per dag. Overuren zijn tevens elk op 
verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Overuren die gemaakt 
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worden binnen de bij Opdrachtgever geldende normale werkdag gelden niet als overuren. 
20.2 Overuren zullen door TT-Engineering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de 

volgende tariefopbouw: 
(a) Overuren op een werkdag: 150% van het basisuurtarief;  
(b) Uren gewerkt op zaterdagen: 150% van het basisuurtarief;  
(c) Uren gewerkt op feestdagen: 150% van het basisuurtarief;  
(d) Uren gewerkt op zondagen: 200% van het basisuurtarief.  

 
 

 FACTURATIE 
21.1 De facturen worden wekelijks achteraf aan Opdrachtgever toegestuurd, waarop de gewerkte uren 

gespecificeerd zijn. Facturen van TT-Engineering worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van 
door Opdrachtgever geaccordeerde uren van de Interim Professional.  

21.2 Bezwaren tegen juistheid van de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd 
bij TT-Engineering te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur 
te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft 
Opdrachtgever zijn rechten verloren.  

21.3 Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is Opdrachtgever niettemin gehouden tot 
betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op 
schuldvergelijking.  

 
 

 BESCHERMING TEGEN GEVAREN 
22.1 Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) 

onverkort in acht nemen met betrekking tot de Interim Professional die betrokken is bij de werkzaamheden. 
Opdrachtgever is jegens de Interim Professional in dat kader volledig aansprakelijk. In dat kader vrijwaart 
Opdrachtgever TT-Engineering uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende Interim Professional.  

22.2 Indien TT-Engineering door een Interim Professional aansprakelijk wordt gesteld en TT-Engineering in dat 
kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft TT-Engineering voor het gehele alsdan door 
TT-Engineering voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres. 

 
 

 GOED OPDRACHTGEVERSCHAP 
23.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Interim Professional bij de uitoefening van het toezicht of de 

leiding – voor zover van toepassing - alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op 
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. 

23.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Interim Professional op zijn beurt voor en bij derden 
werkzaamheden te laten verrichten. Onder voor en bij derden werkzaamheden laten verrichten wordt mede 
verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, 
zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW. 

23.3 Opdrachtgever kan de Interim Professional slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en 
Voorwaarden bepaalde, indien TT-Engineering daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die 
instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 
 

 AFDRACHT SOCIALE PREMIES EN BELASTINGEN 
24.1 TT-Engineering staat jegens Opdrachtgever in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en 

belastingwetten ten aanzien van de Interim Professional die betrokken is (geweest) bij werkzaamheden. 
TT-Engineering vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/ of naheffingen van sociale lasten en/ of 
belastingen met betrekking tot de Interim Professional die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, 
zoals genoemd in de Overeenkomst van Opdracht. 

24.2 Op verzoek van Opdrachtgever zal TT-Engineering schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van 
belastingen en sociale premies ten aanzien van de Interim Professional van TT-Engineering die op grond 
van de Overeenkomst van Opdracht bij Opdrachtgever is ingezet. 
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 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER 
25.1 Ingeval een Interim Professional van TT-Engineering op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden 

verricht, zal Opdrachtgever de Interim Professional in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te 
verrichten en de medewerkers kosteloos te voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten, conform de 
wetgeving inzake arbeidsomstandigheden, die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

 
 

 EIGENDOM 
26.1 Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Interim Professional in het kader van de 

werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.  

 
 

 OVERNAME TIJDELIJKE KRACHT(EN) OF INTERIM PROFESSIONAL(S) 
27.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde danwel de door 

TT-Engineering aan Opdrachtgever voorgestelde Interim Professional in dienstverband danwel via derden, 
werkzaamheden voor zich te laten verrichten, tenzij Opdrachtgever daaraan voorafgaand aan 
TT-Engineering een redelijke vergoeding voldoet met betrekking tot de (mogelijke) terbeschikkingstelling, 
de werving of opleiding van de desbetreffende Interim Professional.  

27.2 Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht, vanaf het moment dat de Interim 
Professional door TT-Engineering aan Opdrachtgever is voorgesteld, alsmede gedurende een periode van 
twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst van de Opdracht of gedurende een periode van twaalf 
maanden nadat de Interim Professional door TT-Engineering is voorgesteld aan Opdrachtgever en er geen 
Overeenkomst van Opdracht tot stand is gekomen. 

27.3 Het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand 
schriftelijke toestemming van TT-Engineering heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. 
Aan deze toestemming kunnen door TT-Engineering voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter 
accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd. 

27.4 Een redelijke vergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt door TT-Engineering vastgesteld op een 
bedrag van € 30.000,- per Interim Professional, onverminderd het recht van TT-Engineering om een andere 
redelijke vergoeding vast te stellen.  

 
 

 BEEINDIGING OVEREENKOMST 
28.1 Opdrachtgever en TT-Engineering hebben het recht de Overeenkomst van Opdracht die is aangegaan voor 

onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand per einde van de 
maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd 
kunnen tussentijds niet worden beëindigd, tenzij dit expliciet in de Overeenkomst is overeengekomen.  

28.2 Indien de Interim Professional zonder tegenspraak van Opdrachtgever zijn werkzaamheden voortzet wordt 
de Overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd. Opzegging is mogelijk met inachtneming 
van een opzegtermijn van een maand per einde van de maand. 

 
 
 

DEEL C: PROJECTWERK 
Deel C is, in aanvulling op deel A, enkel van toepassing in het kader van Projectwerk. Van Projectwerk is sprake 
als Opdrachtgever werkzaamheden uitbesteed aan TT-Engineering. 
 

 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 
29.1 Projectwerk komt tot stand nadat de Overeenkomst of Opdrachtbevestiging is ondertekend door 

Opdrachtgever. Als na ontvangst van de Overeenkomst of Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever 
daaraan feitelijk uitvoering wordt gegeven door Partijen wordt geacht deze tot stand te zijn gekomen, 
zonder dat ondertekening noodzakelijk is.  

 

 

 DIENSTVERLENING 
30.1 Projectwerk houdt in dat TT-Engineering ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het 
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gebied van Engineering. TT-Engineering treedt in een dergelijk geval op als adviesbureau en voert (onder 
andere) werkzaamheden uit met betrekking tot het ontwerpen en/of het ontwikkelen van objecten of 
Producten. De opdracht wordt zo gespecificeerd mogelijk omschreven in de Overeenkomst. 

30.2 Bij de uitvoering van de Opdracht zal TT-Engineering zich inspannen om het door Opdrachtgever gewenste 
resultaat te bereiken. TT-Engineering staat er echter niet voor in – c.q. garandeert niet – dat een bepaald 
resultaat te zullen bereiken. TT-Engineering is gerechtigd om de opdracht te beëindigen indien 
TT-Engineering geen mogelijkheden meer ziet om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken 
(zulks ter beoordeling van TT-Engineering), zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van 
TT-Engineering. In dit laatste geval is Opdrachtgever de overeengekomen advieskosten verschuldigd aan 
TT-Engineering. 

 
 

 ALGEMENE VERPLICHTINGEN TT-ENGINEERING 
31.1 TT-Engineering zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever 

naar het beste weten van TT-Engineering en verricht Diensten naar beste kunnen en wetenschap. 
TT-Engineering zal bij het vervullen van een opdracht aan de toepassing van eigen vindingen geen 
voordelen ontlenen die niet bekend zijn bij Opdrachtgever. 

31.2 TT-Engineering zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder 
de financiële aspecten van het project en haar desgevraagd alle noodzakelijke inlichtingen geven. 

31.3 Indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk een maximale opdrachtsom is overeengekomen voor de 
totstandkoming van het object of Product, zal TT-Engineering zich inspannen het ontwerp en/of bestek 
aldus te vervaardigen dat daarnaar het object of Product zal kunnen worden tot stand gebracht voor 
maximaal deze of de eventueel later bijgestelde opdrachtsom. TT-Engineering stelt daartoe ramingen en 
begrotingen op ter overlegging aan Opdrachtgever. Ingeval van een overschrijding van de vastgestelde 
opdrachtsom is TT-Engineering verplicht het plan zonder berekening van extra advieskosten zodanig te 
bewerken dat de opdrachtsom niet zal worden overschreden. Indien echter de overschrijding een gevolg is 
van omstandigheden die TT-Engineering redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld als 
gevolg van een wijziging in de opdracht of prijsverhoging door leveranciers), worden de extra advieskosten 
afzonderlijk in rekening gebracht. 

31.4 TT-Engineering zal Opdrachtgever tijdig opmerkzaam maken op de financiële gevolgen en risico's 
voortvloeiend uit keuzen en beslissingen van Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht. Eveneens 
zal TT-Engineering Opdrachtgever tijdig adequate informatie verstrekken over risico's verbonden aan door 
TT-Engineering voorgestelde oplossingen en eventuele alternatieven. 

31.5 TT-Engineering zal Opdrachtgever tijdig inlichten over de financiële gevolgen en risico's, voortvloeiend uit 
het stellen van andere of meer eisen dan in de Overeenkomst vermeld, uit het uitstellen of wijzigen van 
beslissingen of uit het optreden van omstandigheden waarmee bij het aangaan van de Overeenkomst geen 
rekening is gehouden. 

31.6 TT-Engineering zal Opdrachtgever bij de totstandkoming van de Overeenkomst een raming van de 
opdrachtsom verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in Overeenkomst zal 
TT-Engineering aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft op bedoelde raming. Zodra de verwachting 
gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal TT-Engineering Opdrachtgever 
daarover schriftelijk informeren. 

31.7 TT-Engineering dient bij beëindiging van een Overeenkomst die betrekking heeft op de totstandkoming van 
een object, Opdrachtgever in het bezit te stellen van alle documenten, tenzij Opdrachtgever niet aan 
alle(financiële) verplichtingen jegens TT-Engineering heeft voldaan. 

 
 

 ALGEMENE VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 
32.1 Indien de opdracht de totstandkoming van een object betreft, verschaft Opdrachtgever TT-Engineering het 

programma van eisen voor dit object. 
32.2 Indien Opdrachtgever een beschikbare opdrachtsom heeft, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat het 

programma van eisen daarmee in overeenstemming is. 
32.3 Indien Opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht 

gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen 
rechtspersonen. 

32.4 Desgevraagd deelt Opdrachtgever aan TT-Engineering mede welke natuurlijke persoon of personen 
gerechtigd zijn namens Opdrachtgever op te treden, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn 
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of hun bevoegdheid. 

 
 

 OPTREDEN VAN TT-ENGINEERING ALS GEMACHTIGDE 
33.1 TT-Engineering treedt op als gemachtigde van Opdrachtgever indien en voor zover Opdrachtgever 

TT-Engineering daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een schriftelijke machtiging kan 
TT-Engineering niet worden tegengeworpen, indien en voor zover TT-Engineering aantoont dat 
Opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als 
gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de Overeenkomst voortvloeit. 

33.2 Opdrachtgever zal indien en voor zover TT-Engineering als gemachtigde is aangewezen, niet buiten 
TT-Engineering om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop de Overeenkomst 
betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op die uitvoering toezicht houden. 
Indien Opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft 
gegeven, zal Opdrachtgever TT-Engineering daarvan onverwijld in kennis stellen. TT-Engineering is niet 
aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld. 

 
 

 SAMENWERKING MET DERDEN 
34.1 Indien de opdracht met zich brengt, dat TT-Engineering voor de vervulling ervan de werkzaamheden moet 

afstemmen op die van andere door Opdrachtgever ingeschakelde adviesbureaus, architecten, producenten, 
uitvoerders of andere deskundigen, zal Opdrachtgever na overleg met alle betrokkenen vaststellen wie met 
de coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is. 

34.2 De in lid 1 bedoelde coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met Opdrachtgever 
en de andere opdrachtnemers een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt 
en dat Opdrachtgever, ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of 
schade kunnen leiden, onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag daarvan doet 
toekomen. 

 
 

 HONORERING  
35.1 De honorering wordt in beginsel berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met 

een tarief per tijdseenheid. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn 
besteed aan het vervullen van de opdracht en de reistijd die voor de vervulling van de opdracht noodzakelijk 
is. De tarieven per tijdseenheid, naar persoon, functie of groep, worden zoveel mogelijk in de 
opdrachtbevestiging/Overeenkomst bepaald of omschreven.  

35.2 In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald kunnen Partijen de vergoeding van de werkzaamheden van 
TT-Engineering vaststellen op basis van een percentage van de opdrachtsom van het object of een vaste 
prijs voor de uitvoering van de opdracht (dan wel een vaste prijs per onderdeel van een bepaalde opdracht). 
Deze wijze van honorering kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.  

 
 

 EIGENDOM EN GEBRUIK VAN DOCUMENTEN – AUTEURSRECHT - OCTROOIEN 
36.1 De door TT-Engineering aan Opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van Opdrachtgever 

en mogen door Opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd, echter onder 
voorwaarde dat Opdrachtgever aan alle (financiële) verplichtingen jegens TT-Engineering heeft voldaan. 

36.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een object, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp van 
TT-Engineering - al dan niet ingeval van uitbreiding - geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te 
voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van TT-Engineering; TT-Engineering is bevoegd aan het geven 
van die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding aan 
TT-Engineering. 

36.3 Het auteursrecht inzake afgegeven documenten, genoemd in artikel 36 lid 1, alsmede dat inzake het 
ontwerp genoemd in artikel 36 lid 2 blijft berusten bij TT-Engineering. 

36.4 Onverminderd het in artikel 36 lid 3 vermelde auteursrecht van TT-Engineering voor het overige, heeft 
Opdrachtgever het recht het in de opdracht omschreven object naar het ontwerp van TT-Engineering tot 
stand te brengen, zonder tussenkomst en goedkeuring van TT-Engineering indien: 

a. de opdracht is beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van TT-Engineering; 
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b. TT-Engineering de opdracht beëindigt op andere gronden dan een toerekenbare tekortkoming 
van Opdrachtgever, of een door TT-Engineering gegeven gewichtige reden, of 

c. TT-Engineering de opdracht beëindigt op grond van een toerekenbare tekortkoming van 
Opdrachtgever, nadat het object op grondslag van het ontwerp, de tekeningen en andere werken 
van TT-Engineering ter realisering aan de aannemer (of andere Partij) was opgedragen, onder de 
voorwaarde dat Opdrachtgever aan TT-Engineering een in onderling overleg te bepalen 
vergoeding wegens auteursrechten zal hebben betaald. 

36.5 TT-Engineering geldt in het intellectueel eigendomsrecht als ontwerper van c.q. rechthebbende op 
tekeningen en modellen die in het kader van de opdracht zijn vervaardigd en heeft bij uitsluiting het (eerste) 
recht om al het nodige te verrichten om dit registeren en/of te deponeren om de rechten van TT-Engineering 
(voor zover noodzakelijk) te formaliseren. 

36.6 Opdrachtgever zal TT-Engineering niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van kennis, 
tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van Opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten 
aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied met inachtneming van het gestelde in artikel 36 lid 7. 

36.7 Met betrekking tot enig octrooi komen Partijen het volgende overeen: 
a. TT-Engineering is verplicht om, naar de mening van TT-Engineering voor octrooiverlening vatbare 

vindingen, ontstaan tijdens en door de uitvoering van de opdracht, onverwijld onder de aandacht 
van Opdrachtgever te brengen. 

b. Indien een zodanige vinding is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen Opdrachtgever en 
TT-Engineering, heeft Opdrachtgever het recht om op naam van Opdrachtgever en voor rekening 
van Opdrachtgever octrooi op die vinding aan te vragen. Opdrachtgever stelt TT-Engineering van 
het besluit daartoe onverwijld in kennis. TT-Engineering is desgevraagd verplicht Opdrachtgever 
bij de behandeling van de aanvraag assistentie te verlenen. De daaruit voor TT-Engineering 
voortvloeiende werkzaamheden zullen op basis van bestede tijd vergoed worden. 

c. Als Opdrachtgever een octrooi als bedoeld in dit lid verkrijgt, verleent Opdrachtgever om niet aan 
TT-Engineering een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete toepassing 
van de licentie zal TT-Engineering toestemming aan Opdrachtgever vragen, welke toestemming 
slechts kan worden geweigerd indien Opdrachtgever tegenstrijdige belangen met het bedrijf van 
Opdrachtgever kan aantonen. 

d. Indien Opdrachtgever van het in artikel 36 lid 7 onder b genoemde recht geen gebruik maakt, 
heeft TT-Engineering het recht om op naam van TT-Engineering en voor rekening van 
TT-Engineering octrooi voor die vinding aan te vragen, een en ander met inachtneming van het in 
dit artikel gestelde. TT-Engineering stelt Opdrachtgever van het besluit daartoe onverwijld in 
kennis. 

e. Als TT-Engineering een octrooi, als bedoeld in dit artikel, verkrijgt, verleent TT-Engineering om niet 
aan Opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbare licentie deze vinding in de huidige 
bedrijfsvoering van Opdrachtgever toe te passen. 

 
 

 OVERNAME WERKNEMERS TT-ENGINEERING 
37.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van TT-Engineering die het Projectwerk feitelijk 

uitvoeren voor Opdrachtgever in dienstverband danwel via derden, werkzaamheden voor zich te laten 
verrichten, tenzij Opdrachtgever daaraan voorafgaand aan TT-Engineering een redelijke vergoeding voldoet 
met betrekking tot de (mogelijke) terbeschikkingstelling, de werving of opleiding van de desbetreffende 
werknemer van TT-Engineering.  

37.2 Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht, alsmede gedurende een periode 
van twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst. 

37.3 Het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand 
schriftelijke toestemming van TT-Engineering heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. 
Aan deze toestemming kunnen door TT-Engineering voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter 
accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd. 

37.4 Een redelijke vergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt door TT-Engineering vastgesteld op een 
bedrag van € 30.000,- per werknemer van TT-Engineering, onverminderd het recht van TT-Engineering om 
een andere redelijke vergoeding vast te stellen.  
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DEEL D: ARBEIDSBEMIDDELING 
Deel D is, in aanvulling op deel A, enkel van toepassing in het kader van Arbeidsbemiddeling. Van 
Arbeidsbemiddeling is pas sprake als dit expliciet in de Overeenkomst tussen Partijen is overeengekomen. 
 

 ARBEIDSVERHOUDING KANDIDAAT EN OPDRACHTGEVER 
38.1 Indien Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Aanbieding (zijnde het moment waarop TT-Engineering 

de CV van een Kandidaat aan Opdrachtgever heeft verstrekt) of binnen zes maanden daarna zelf 
rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door 
TT-Engineering geselecteerde Kandidaat, is Opdrachtgever aan TT-Engineering verschuldigd het met 
Opdrachtgever overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor de Arbeidsbemiddeling dat in rekening 
zou zijn gebracht. 

38.2 Indien Opdrachtgever de geselecteerde Kandidaat in dienst neemt in een andere functie dan die waar de 
opdracht betrekking op had is het in dit artikel genoemde honorarium eveneens verschuldigd.  

38.3 Indien er nog geen honorarium, zoals genoemd in artikel 38 lid 1 voor Arbeidsbemiddeling is 
overeengekomen, dan geldt er een fee van 3x het bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld. 

 
 

 ONDERZOEKSPLICHT EN VRIJWARING 
39.1 Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat zich 

zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. TT-Engineering zal voorafgaande 
en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van eigen 
onderzoeksplicht. TT-Engineering aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat 
niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige 
informatie een arbeidsovereenkomst met Kandidaat is aangegaan.  

39.2 Opdrachtgever vrijwaart TT-Engineering tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of 
zijdelings met de bemiddeling van TT-Engineering samenhangen of zouden kunnen samenhangen. 
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	8.2 Andere gebreken geleverde Producten en/of verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan TT-Engineering worden gemeld, bij gebreke waarvan het gelev...
	8.3 Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Opdrachtgever aangewezen door TT-Engineering. De kosten hiervoor kome...
	8.4 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door TT-Engineering van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van TT-Engineering worden gebracht.
	8.5 Op TT-Engineering rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens TT-Engineering (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
	8.6 Een vordering betreffende een door TT-Engineering geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Producten en/of Diensten zijn of zull...

	9 Vervaltermijn en verjaringstermijn
	9.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens TT-Engineering in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of re...
	9.2 In het geval binnen de in artikel 9.1 vermelde termijn door Opdrachtgever een schriftelijke claim is neergelegd bij TT-Engineering in verband met door TT-Engineering geleverde Producten en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering diena...
	9.3 Alle eventuele rechtsvorderingen en andere bevoegdheden, als bedoeld in artikelen 9.1 en 9.2, verjaren na een periode van 5 (vijf) jaar na (op)levering van de Producten en/of Diensten.

	10 Ontbinding
	10.1 TT-Engineering heeft het recht de Overeenkomst, geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden – zonder dat op TT-Engineering in dat kader jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding rust – indien: TT-Engineering Opdrachtgever in gebrek...
	10.2 In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden als hierboven vermeld onder artikel 10.1, heeft TT-Engineering recht op vergoeding door Opdrachtgever van de door haar geleden vermogensschade.

	11 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
	11.1 TT-Engineering is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg (dat wil zeggen: directe schade) van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van TT-Engineering. Er is in geen geval eerder spra...
	11.2 TT-Engineering is in geen geval aansprakelijk voor:
	11.3 Indien en voor zover TT-Engineering voor schade van Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van TT-Engineering te allen tijde beperkt tot 50% van het factuurbedrag exclusief BTW ter zake de geleverde Producten en/of Dienst...
	11.4 Indien en voor zover TT-Engineering voor schade van Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van een Overeenkomst of Overeenkomst van Opdracht, dan is in afwijking van artikel 11.3 de totale aansprakelijkheid van TT-Engineering in geval ...
	11.5 De in artikelen 11.1 t/m 11.4 opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van TT-Engineering en de hulppersonen die door TT-Engineering bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokke...

	12 Overmacht
	12.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan TT-Engineering kan worden toegerekend.
	12.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 12.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers van TT-Engineering, ...
	12.3 In geval van overmacht heeft TT-Engineering de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben ...
	12.4 Indien TT-Engineering bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is TT-Engineering gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdr...

	13 Geheimhouding
	13.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of a...
	13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TT-Engineering gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TT-Engineering zich ter zake niet ka...
	13.3 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door TT-Engineering aan Opdrachtgever verstrekte (verkorte) Curricula Vitae en aanvullende informatie betreffende Kandidaten na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan TT-...

	14 Intellectuele eigendomsrechten
	14.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt TT-Engineering de auteursrechten en alle rechten van industrieel eigendom op de door TT-Engineering gedane Aanbiedingen, verstrekte afbeeldingen, tekeningen, (proef)- modellen, programmatuur en dergelijke.
	14.2 De rechten op de in 14.1 bedoelde gegevens blijven eigendom van TT-Engineering ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming va...

	15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
	15.1 Op alle door TT-Engineering gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
	15.2 Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

	DEEL B: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
	16 Totstandkoming overeenkomsten
	16.1 De Overeenkomst van Opdracht komt tot stand nadat deze is ondertekend door Opdrachtgever. Als na ontvangst van de Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever daaraan feitelijk uitvoering wordt gegeven door Partijen wordt geacht deze tot stand te...

	17 Dienstverlening
	17.1 TT-Engineering ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een Interim Professional bij de uitvoering van de in de Overeenkomst van Opdracht omschreven werkzaamheden. De geschatte periode gedurende welke de Interim ...
	17.2 TT-Engineering heeft de verplichting zich zo in te spannen dat de Interim Professional als bedoeld in artikel 17.1 beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever inzake de uitvoering van d...
	17.3 Opdrachtgever heeft voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de (door TT-Engineering voorgedragen) Interim Professional zelfstandig te toetsen.
	17.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Interim Professional buiten Nederland te werk te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TT-Engineering. Indien toestemming wordt verkregen dient Opdrachtgever in elk geval aan TT-Engineer...
	17.5 Indien een Interim Professional als gevolg van uitdiensttreding of langdurige ziekte niet meer beschikbaar is, zal TT-Engineering na overleg met Opdrachtgever zich inspannen om te zorgen voor vervanging. Indien geen vervanging wordt gevonden eind...

	18 Vrijwaring
	18.1 Opdrachtgever controleert de werkzaamheden van de Interim Professional op fouten en neemt daarmee de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden over van TT-Engineering.
	18.2 Opdrachtgever vrijwaart TT-Engineering voor elke aanspraak van Opdrachtgever en derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Interim Professional. Indien TT-Engineering, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk ...

	19 Tarieven
	19.1 De door de Interim Professional uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan TT-Engineering worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren.
	19.2 Het uurtarief is vermeld in de Overeenkomst van Opdracht. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst genoemde Tijdelijke Kracht c.q. de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Interim Professional.
	19.3 Het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met...
	19.4 Indien dit in de Overeenkomst van Opdracht uitdrukkelijk vermeld is, is TT-Engineering gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
	19.5 Zakelijke kilometers, gereden door de Interim Professional in opdracht van Opdrachtgever, worden à € 0,50 per kilometer aan Opdrachtgever doorberekend.
	19.6 Bij dienstreizen, die in opdracht van Opdrachtgever door de Interim Professional gemaakt dienen te worden in het kader van de opdracht, berekent TT-Engineering de reisuren die door de Interim Professional gemaakt worden vanaf vertrek tot aankomst...

	20 Overwerkuren
	20.1 Onder overwerkuren wordt verstaan de uren die worden gewerkt boven de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde door de Interim Professional te werken uren per dag. Overuren zijn tevens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, z...
	20.2 Overuren zullen door TT-Engineering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van de volgende tariefopbouw:

	21 Facturatie
	21.1 De facturen worden wekelijks achteraf aan Opdrachtgever toegestuurd, waarop de gewerkte uren gespecificeerd zijn. Facturen van TT-Engineering worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van door Opdrachtgever geaccordeerde uren van de Interi...
	21.2 Bezwaren tegen juistheid van de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij TT-Engineering te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn ...
	21.3 Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is Opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

	22 Bescherming tegen gevaren
	22.1 Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Interim Professional die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de Interim Profes...
	22.2 Indien TT-Engineering door een Interim Professional aansprakelijk wordt gesteld en TT-Engineering in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft TT-Engineering voor het gehele alsdan door TT-Engineering voldane bedrag aan schadevergoed...

	23 Goed Opdrachtgeverschap
	23.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Interim Professional bij de uitoefening van het toezicht of de leiding – voor zover van toepassing - alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waarto...
	23.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Interim Professional op zijn beurt voor en bij derden werkzaamheden te laten verrichten. Onder voor en bij derden werkzaamheden laten verrichten wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarme...
	23.3 Opdrachtgever kan de Interim Professional slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en Voorwaarden bepaalde, indien TT-Engineering daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

	24 Afdracht sociale premies en belastingen
	24.1 TT-Engineering staat jegens Opdrachtgever in voor naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Interim Professional die betrokken is (geweest) bij werkzaamheden. TT-Engineering vrijwaart Opdrachtgever voor alle...
	24.2 Op verzoek van Opdrachtgever zal TT-Engineering schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Interim Professional van TT-Engineering die op grond van de Overeenkomst van Opdracht bij Opdrac...

	25 Medewerking door opdrachtgever
	25.1 Ingeval een Interim Professional van TT-Engineering op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de Interim Professional in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerkers kosteloos te voor...

	26 Eigendom
	26.1 Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Interim Professional in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

	27 Overname tijdelijke kracht(en) of Interim Professional(s)
	27.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde danwel de door TT-Engineering aan Opdrachtgever voorgestelde Interim Professional in dienstverband danwel via derden, werkzaamheden voor zich te laten verrichten,...
	27.2 Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de opdracht, vanaf het moment dat de Interim Professional door TT-Engineering aan Opdrachtgever is voorgesteld, alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de Ov...
	27.3 Het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van TT-Engineering heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door TT...
	27.4 Een redelijke vergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt door TT-Engineering vastgesteld op een bedrag van € 30.000,- per Interim Professional, onverminderd het recht van TT-Engineering om een andere redelijke vergoeding vast te stellen.

	28 Beeindiging overeenkomst
	28.1 Opdrachtgever en TT-Engineering hebben het recht de Overeenkomst van Opdracht die is aangegaan voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand per einde van de maand. Opzegging dient schriftelijk te geschied...
	28.2 Indien de Interim Professional zonder tegenspraak van Opdrachtgever zijn werkzaamheden voortzet wordt de Overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand per eind...

	DEEL C: PROJECTWERK
	29 Totstandkoming overeenkomsten
	29.1 Projectwerk komt tot stand nadat de Overeenkomst of Opdrachtbevestiging is ondertekend door Opdrachtgever. Als na ontvangst van de Overeenkomst of Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever daaraan feitelijk uitvoering wordt gegeven door Partijen wor...

	30 Dienstverlening
	30.1 Projectwerk houdt in dat TT-Engineering ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van Engineering. TT-Engineering treedt in een dergelijk geval op als adviesbureau en voert (onder andere) werkzaamheden uit met betrekking ...
	30.2 Bij de uitvoering van de Opdracht zal TT-Engineering zich inspannen om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. TT-Engineering staat er echter niet voor in – c.q. garandeert niet – dat een bepaald resultaat te zullen bereiken. TT-En...

	31 Algemene verplichtingen TT-Engineering
	31.1 TT-Engineering zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever naar het beste weten van TT-Engineering en verricht Diensten naar beste kunnen en wetenschap. TT-Engineering zal bij het vervullen van een opdrac...
	31.2 TT-Engineering zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder de financiële aspecten van het project en haar desgevraagd alle noodzakelijke inlichtingen geven.
	31.3 Indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk een maximale opdrachtsom is overeengekomen voor de totstandkoming van het object of Product, zal TT-Engineering zich inspannen het ontwerp en/of bestek aldus te vervaardigen dat daarnaar het object of Produ...
	31.4 TT-Engineering zal Opdrachtgever tijdig opmerkzaam maken op de financiële gevolgen en risico's voortvloeiend uit keuzen en beslissingen van Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht. Eveneens zal TT-Engineering Opdrachtgever tijdig adequate ...
	31.5 TT-Engineering zal Opdrachtgever tijdig inlichten over de financiële gevolgen en risico's, voortvloeiend uit het stellen van andere of meer eisen dan in de Overeenkomst vermeld, uit het uitstellen of wijzigen van beslissingen of uit het optreden ...
	31.6 TT-Engineering zal Opdrachtgever bij de totstandkoming van de Overeenkomst een raming van de opdrachtsom verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in Overeenkomst zal TT-Engineering aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft...
	31.7 TT-Engineering dient bij beëindiging van een Overeenkomst die betrekking heeft op de totstandkoming van een object, Opdrachtgever in het bezit te stellen van alle documenten, tenzij Opdrachtgever niet aan alle(financiële) verplichtingen jegens TT...
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	32.2 Indien Opdrachtgever een beschikbare opdrachtsom heeft, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat het programma van eisen daarmee in overeenstemming is.
	32.3 Indien Opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.
	32.4 Desgevraagd deelt Opdrachtgever aan TT-Engineering mede welke natuurlijke persoon of personen gerechtigd zijn namens Opdrachtgever op te treden, zo nodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.
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