


Ambitie Verklaring 
 

Gemar stelt haar diensten ter beschikking aan enerzijds solvabele en 
betrouwbare bedrijven en anderzijds aan gemotiveerde uitleenkrachten 
voor wie Gemar een bemiddelende rol kan spelen door het detacheren 
van hen aan die bedrijven. Dit wil Gemar bereiken door een optimale 
motivatie en inzet van het gehele Gemar-team en door het hanteren van 
dusdanige tarieven dat de basis gelegd kan worden voor een solide 
bedrijf voor de korte en lang termijn, overeenkomstig het langetermijn-
belang van haar klanten en uitleenkrachten. 
Gemar is en blijft een bedrijf met een zuiver geweten: Geen der 
aandeelhouders onderneemt en/of staat toe, het nemen/aangaan van 
illegale (geld-)transacties; er dient gehandeld te worden naar eer en 
geweten binnen de grenzen van de geldende wetten. 
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Met deze informatiebrochure willen wij onze organisatie aan u voorstellen. 
 
Gemar International is een breed georiënteerde en opererende organisatie met 
vestigingen in Nederland (Gemar Twente B.V. en Slowakije (Crown Gemar Training 
Centrum s.r.o.). 
 
Ons werkterrein omvat: 

 Projectmanagement 
 Werving & selectie 
 Detachering interim projecten 
 Uitzending.  

 
Onze kerndisciplines richten zich zowel op functies in het middenkader- als op 
managementniveau in de technische sector. Gemar International is gespecialiseerd in 
werktuigbouw en elektrotechnische installaties, zowel binnen als buiten Nederland. 
Op de volgende bladzijde vindt u een opsomming van functies waarmee wij u van 
dienst kunnen zijn, kennis van hebben en ervaring in hebben. 
 
In nauw overleg met u kunnen wij een compleet pakket van diensten samenstellen, 
welke voor uw onderneming op maat gesneden is. Gemar International kan voor de 
uitvoering alsmede voor het denkwerk de juiste mensen aan u beschikbaar stellen of de 
werving hiervan verzorgen. Op technisch gebied heeft Gemar International technici 
zowel projectmatig als in vaste dienst.  
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Account Manager 
 

Allround Monteur 
 

Area Superintendant 
 

Buizenleggers 
 

CAI-monteur 
 

Coater (on/-offshore) 
 

(Senior) Calculator 
 

(Senior) Cost Controller 
 

Dikwandige CV-monteur 
 

Directeur Operations 
 

(Senior) Document Controller 
 

Document Expiditor 
 

Engineer 
QC - Senior - regular - Junior 
 

Financieel Manager 
 

Fitters 
1e en 2e gas– en waterfitters - VOP - VP 
 

Flensmonteur 
 

Glasvezelmonteur 
 

Grondwerkers 
 

Heftruckchauffeur 
Magazijn, Warehouse en Industrial 
 

HR Manager 
 

HR Recruiter 
 

Hulpmonteur 
WTB - Glasvezel - Meterwisseling 
 

Interim Manager 
WTB - Glasvezel - Meterwisseling - algemeen 
 

Kraandrijver 
Torenkraan en Bovenloopkraan 
 

Kraanmachinist 
Voor grote en kleine kraanmachines 
 

Kwaliteitscontroleur 
 

Lasinspecteur 
European Welding Inspector 
 

Lasser 
Exotisch / TIG / MIG / MAG 
 

Lead Engineer 
 

Magazijnmeester 
 

Monteur WTB / E / G 
 

PHP-programmeur / -developper 
 
 

 

(Senior) Planner 
Primavera / SAP 
 

Projectleider / Project Manager 
WTB - Glasvezel - Leidingsanering - Meterwisseling 
 

Puncher 
 

QA/QC Manager 
 

Sales Manager 
WTB - IT - overig 
 

Schouwer 
Leidingsanering - Glasvezel 
 

(Project) Secretaresse 
 

Site Manager  
 

Steigerbouwer 
 

Sleutelaar 
 

Steigerbouwinspecteur 
 

Stratenmaker 
 

Supervisor 
E / G / WTB / Construction / Piping  

 

Tekenaar 
AutoCAD, SolidWorks 
 

(Hoofd-)Uitvoerder 
WTB - Glasvezel - Leidingsanering - Meterwisseling 
 
 

Veiligheidskundige / Safety Officer 
 

(Meewerkend) Voorman 
WTB - Glasvezel - Leidingsanering - Meterwisseling 
Werkplaatschef 
WTB - bouw 
 

(Senior) Werkvoorbereider / Calculator 
WTB - Glasvezel - Leidingsanering - Meterwisseling 
 
Dit is slechts een greep uit de functies waarin wij 
regelmatig bemiddelen. Staat de door u gezochte 
kandidaat er niet bij, schroom dan niet toch uw 
zoekopdracht bij Gemar International neer te leggen, 
allicht dat wij u toch van dienst kunnen zijn. Dat is 
in ieder geval wel onze uitdaging!  
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Door een unieke samenwerking tussen Gemar International BV en 
Exmont - Bratislava (SK) kunnen wij u uiterst vakkundige 
gecertificeerde Lassers, Top-fitters, Monteurs en Sleutelaars 
aanbieden. Stuk voor stuk gedegen vakmensen met kennis van 
zaken, aangestuurd door een eigen Duits– en/of Engelstalige 
Voorman zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de 
communicatie.  
Met deze (foto-)referenties krijgt u een eerste indruk.  
Wij geven u graag een nadere toelichting. 
 
 
Durch eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Gemar International BV und 
Exmont - Bratislava (SK), können wir hochqualifizierte zertifizierte Schweißer, Top-
Vorrichter,  Mechaniker und Rohrschlösser bieten. Alle sind Fachleute mit gründliche 
Kenntnisse, angetrieben von einem eigene Betreuer (Deutsch und/oder Englisch 
sprechend), so dass Sie sich keine Sorgen über die Kommunikation machen müssen.  
Mit diesem (Foto) Referenzen erhalten Sie einen ersten Eindruck. Wir geben Ihnen 
gerne eine umfassendere Erklärung. 
 
 
Through a unique collaboration between Gemar International BV and Exmont - 
Bratislava (SK), we can offer highly skilled certified Welders, Top-pipefitters, 
Mechanics and Assistant Mechanics. All of them professionals with a thorough 
knowledge of skills, leaded by our own Supervisor who is speaking German and/or 
English so that you do not have to worry about the communication.  
With these (photo) references you will get a first impression. We’ll be happy to give 
you a fuller explanation. 

 
PPC Power plant Bratislava - prefab and installation of piping; Customer: Lentjes mce, 
Rohrleitung und Anlagebau, GmbH Rattingen, Germany / Residue Refinery Upgrading 
Project - prefab and installation of piping, erection of FCC unit and Merox; Customer: Raytheon 
Engineers and Constructors, The Hague, The Netherlands / Installation of Painting line for VW 
Bratislava; Customer: GEC ALSTHOM, AIR Industrie Systems, Paris, France / Erection of 
Gates for Gabčíkovo Dam; Customer: Vodohospodárska výstavba š.p.Bratislava, Size: 540t-
a piece, 2x, 20m x 22m x 2m / FCC Unit - Česká Rafinerska - Installation of piping and 
equipment for processing of residues in refinery; Customer: Fluor Daniel, Haarlem, The 
Netherlands / Replacement of duct piping - Dunbar, UK, Cement Works; Customer: Babcok 
MH / Rodip3, Paint Line for automobile bodies, VBH, KTL units. Piping and pump groups 
installation; / BMW, Duer Muenick, Germany / VW Bratislava, Body washer, Paint line, Duer 
Germany: Piping and equipment / Neusiedler Ruzomberok, SR: CBS Retrofit Project, Piping 
installation and equipment erection / Blending of diesel fuel - Slovnaft Bratislava, SK; 
Customer: Intech s.r.o; Equipment erection and piping / Raw sirup storing tank 50.000m3, 
Považský cukor, Slovak; Customer: JPM Germany / Paintshop PSA Trnava - Client Haden 
Int. USA. Piping installation, paintshop equipment erection. / Kia Žilina Paintshop - Main supply 
installation. Client: Duer Germany / Deep gasoline desulfuration plan, Slovnaft Refinery; 
Client: ABB Lummus Global, Brno. Piping installation, Equipment erection / Bioetanol Vrdy, 
Czech rep., Client: Chemoproject Prague. Equipment erection,piping installation, storing tanks 
erection / Bioetanol, Leopoldov, Slovak rep., Client: Enviral a.s.; Structure steel & equipment 
erection, piping installation / Revamp of reactor and regenerator of FCC unit in Slovnaft refinery. 
Equipment erection, piping installation. Customer ABB Lummus Global, CR / Raw sirup storing 
tanks 60.000m3 2x, Nord Zuccker Klein Wanzleben, Germany; Customer: JPM Germany;  / 
Bioetanol, Trmice, Czech rep. - Client: Chemoproject Prague. Equipment erection, piping 
installation, storing tanks erection / 2007 - SHDS unit,Ceska Rafinerska, Czech rep.,piping & 
equipment installation, general contractor: ABB Lummus Global Brno, Czech / Gasoline storage 
tank installation - 4x18500m3, Oiltanking Gent, Belgium; Contractor: JPM Germany / 
Intensification of amonia plant, Duslo Sala, Slovak rep.. Contractor: Kovoprojekta TKB Brno, CR / 
Biodiesel plant Meroco Leopoldov, Contractor Chemoproject a.s. CR. Equipment installation, 
piping installation / Huyndai paint shop, CR, Contractor Duer, Germany. Piping installation. 
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Nederland is volop in beweging op het gebied 
van de energiemeters vanwege de regeringsmaat-
regel om binnen 6 jaar alle meters omgezet te 
hebben naar zg. intelligente meters welke op af-
stand uitgelezen kunnen worden. 
Gemar was bij wijze van spreken vanaf dag 1 bij 
dit proces betrokken en heeft dan ook een grote 
kennis opgebouwd inzake meterwisseling en de 
bijbehorende processen van planning en inzet 
van mankracht. 

 
Samen met enkele vooraanstaande energieleveranciers en uitvoerders van grootschalige 
meterwisselingsprojecten, heeft Gemar haar kwaliteiten reeds bewezen. De succesvolle 
samenwerking met deze pioniers duurt nog steeds voort. 
 
Onze Meterwisselaars zijn multidisciplinair inzetbaar omdat  
zij zowel VIAG als BEI-LS gecertificeerd zijn. 
Tevens hebben zij goede kennis van en ervaring in klantenom-
gang en –benadering. Zij vertegenwoordigen immers tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden onze klanten! 
 
Ons werkterrein omvat: 

 Gasmeters 
 Elektriciteitsmeters 
 Warmtemeters 
 Watermeters 
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Glasvezel is dankzij de supersnelle en storingsvrije over-
dracht van gegevens het transmissiemedium van de toe-
komst. Het is de nieuwe standaard voor dataverkeer. 
 
Steeds meer bedrijven kiezen voor de snelheid van het licht 
en profiteren van de ongekende mogelijkheden die data-
transmissie via glasvezelnetwerken biedt. De toepassingen 
variëren van een compleet netwerk voor een multinational 
in de petrochemische industrie tot een 

 maatoplossing voor het midden- en kleinbedrijf. 
 
Gemar International heeft inmiddels de nodige kennis opgedaan  
van de glasvezeltechniek en zelfs een eigen trainingsprogramma  
opgezet om vakmensen voor dit specialistische werk op te leiden. 
 
Hierdoor kunnen wij de complete werkzaamheden verzorgen voor glasvezelprojecten, 
van projectmanager tot grondwerkers en van glasvezelblazers tot kabelleggers. 
 
Ons werkterrein omvat: 

 fusielassen van glasvezelkabels 
 inblazen van glasvezelkabels 
 OTDR-en dempingmetingen single-en multimode 
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Gemar Twente BV is specialist in het creëren van toegevoegde 
waarden daar waar het gaat om het inzetten van kwalitatief 
hoogwaardig personeel.  
 
Vooral in de offshore staan veiligheid, kwaliteit en ergonomie 
hoog in het vaandel. Gemar International begrijpt als geen ander 
dat opdrachtgevers uit deze industriële tak met minder dan het 
beste geen genoegen nemen. Wij kennen dan ook en zorgvuldi-
ge screening van potentiële kandidaten voor de offshore. 
 
 

Al onze medewerkers voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, en zijn in het bezit van 
VCA-1 en/of VCA-2, Flenscertificaat en VVL-certificaat. 
 
Bij het in dienst treden bij Gemar word gekeken waar nog niet in getraind is. Indien 
gewenst kan Gemar hiervoor zorg dragen middels periodieke trainingen, overdag en/of 
in de avonduren, op diverse locaties in het land en in Slowakije (Bratislava). 
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Gemar Twente BV is specialist in het creëren van toe-
gevoegde waarden daar waar het gaat om het inzetten 
van kwalitatief hoogwaardig personeel.  
 
Zeker in de (petro-)chemische en farmaceutische indu-
strie zijn veiligheid, kwaliteit en vakmanschap onvoor-
waardelijke eisen voor de inzet van personeel. 
 

Gemar International begrijpt als geen ander dat hier werkzame opdrachtgevers met min-
der dan het beste geen genoegen kunnen nemen. Wij kennen dan ook een zorgvuldige 
screening van potentiële kandidaten. 
 
Al onze medewerkers voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, en zijn in het bezit van 
VCA-1 en/of VCA-2, Flenscertificaat en VVL-certificaat. 
 
Gemar beschikt over technici voor functies op het uitvoerend vlak en engineers op mid-
den- en hoogkader niveau, die door middel van inzet en ervaring hebben bewezen van 
toegevoegde waarde te kunnen zijn voor u als opdrachtgever. 
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Gemar International is een jong en dynamisch bedrijf. 
Hoewel de zakengeschiedenis nog relatief jong is, hebben we toch een flink aantal 
gerespecteerde Opdrachtgevers van formaat: 

 
 Allseas Fabrication BV 

 Tata Steel 

 BAM Infra Energie & Water BV 

 Stork Technical Services 

 Protix BV 

 Brinck ROS BV 

 Koning & Hartman Network Services BV 

 Stam & Co Infratechniek BV 

 KPN 

 Eneco 

 Siemens 

 Dynniq Nederland BV 

 AKOR BV 

 Heijmans Infra 

 WH Partnership LTD 

enz…. 
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Gemar biedt u gecertificeerde zekerheid. 
Door het up-to-date houden van ons eigen Kwaliteitszorgsysteem kunnen wij u  
een borging  garanderen van onze dienstverlening en service aan u.  
 
Al in 2008 hebben wij onze NEN 4400-1 certificering behaald en ISO 9001, welke 
inmiddels omgebouwd is naar een Kwaliteits Management Systeem (KMS/QMS) in 
eigen beheer.  
En dat onze Werknemers goed onder dak zijn voor zover nodig dat wij de huisvesting 
verzorgen toont het Flex Home certificaat! 
 
Niet alleen voor onszelf,  
maar juist om ú een waarborg te kunnen geven van onze organisatie! 
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Gemar Twente BV 
Vestigingsadres:     Wijnkamp 5 
       7471 CA  GOOR 
       T: +31 (547) 28 41 00 
       I: www.gemarholding.com 
       E: info@gemarholding.com 
        
Handelsregister Kamer van Koophandel: nr. 04064430 
 
Geregistreerde handelsnamen:   Gemar Group 
       Gemar the Netherlands 
       Gemar Nederland 
       Gemar Twente 
 
Stamnummer loonbelasting:   8157.84.284.L.01 
Stamnummer omzetbelasting:   8187.19.679.B.01 
 
Bankrelatie:      Rabobank Centraal Twente 
       IBAN: NL70 RABO 0114 5134 06 
        
       G-rekening:  
       IBAN: NL57 RABO 0991 0347 40 
        
       BIC: RABONL2U 
 
Leveringsvoorwaarden:    ABU 
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Gemar International BV 
Postadres:       Hachreyse 9 
       7471 TG  GOOR 
 
Kantooradres:     Wijnkamp 5 
       7471 TG  GOOR 
       T: +31 (547) 28 41 00 
       I: www.gemarholding.com 
       E: info@gemarholding.com 
        
Handelsregister Kamer van Koophandel: Oost Nederland, nr. 08155622 
 
Stamnummer omzetbelasting:   NL8175.75.650.B01 
 
Bankrelatie:      Rabobank Centraal Twente 
       IBAN: NL22 RABO 0115 1568 95 
       BIC: RABONL2U 
 
Leveringsvoorwaarden:    Algemene Leveringsvoorwaarden  
       KvK - Enschede 
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Artikel 1 Definities 
 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.  Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van 

opdrachten Uitzendkrachten ter beschikking stelt aan Opdrachtgevers, i.c. 
Gemar Twente B.V., verder genoemd Gemar Twente. 

2.  Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzend-overeenkomst als 
bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming 
teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van 
die derde. 

3.  Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en Gemar Twente op 
grond waarvan een enkele Uitzendkracht door Gemar Twente aan de 
Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit 
artikel, om werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het 
Opdrachtgeverstarief. 

4.  Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast Gemar Twente 
partij is bij de opdracht. 

5.  Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Uitzendkracht in het kader 
van een opdracht. 

6.  Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen 
Gemar Twente en de Uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de 
arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de 
terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Gemar Twente aan de 
Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 
7:691 lid 2 BW). 

7.  CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten 
tussen de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en 
betrokken werknemersorganisaties anderzijds. 

8.  Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Gemar Twente 
verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het 
tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 

9.  Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao. 
 

 
Artikel 2 Werkingssfeer 
 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en 
overige overeenkomsten tussen Gemar Twente en de Opdrachtgever, 
alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming 
daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en prijsopgaves. 

2.  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet 
van toepassing en worden door Gemar Twente uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

3.  Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van 
toepassing indien schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die 
opdracht. 

 

 
Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling 
 

Opdracht 
1.  De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
2.  De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: 
 ·  óf voor een vaste periode; 
 ·  óf voor een bepaalbare periode; 
 ·  óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. 
 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken 

van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief 
bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 

 

Einde opdracht 
3.  De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met 

inachtneming van een redelijke opzegtermijn. 
4.  Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een 

van beide partijen de opdracht opzegt omdat: 
 ·  de andere partij in verzuim is; 
 ·  de andere partij geliquideerd is; 
 ·  de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van  
    betaling heeft aangevraagd. 
 Indien Gemar Twente wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de 

gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het 
verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te 
beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Gemar Twente voor 
de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de 
opzegging zullen de vorderingen van Gemar Twente onmiddellijk opeisbaar 
zijn. 

 

Einde terbeschikkingstelling 
5.  Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. 

Beëindiging van de opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek 
van de Opdrachtgever aan Gemar Twente om de lopende terbeschikking-
stelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is 
geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden. 

6.  Indien tussen de Uitzendkracht en Gemar Twente het uitzendbeding geldt, 
eindigt de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht op verzoek van de 
Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat 
is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig 
wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De 
Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagdschriftelijk aan Gemar Twente 
bevestigen. 

7.  De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Gemar 
Twente de Uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de 
arbeidsovereenkomst tussen Gemar Twente en de Uitzendkracht is 
geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet 
ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. 

 De Opdrachtgever informeert Gemar Twente tijdig omtrent het eindigen of 
voortzetten van de opdracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde 
Gemar Twente in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke 
aanzegtermijn juist en volledig na te komen. 

 
 

 
 
Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 
 

1.  Gemar Twente is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde 
Uitzendkracht te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de 
Opdrachtgever vereist. De Opdrachtgever zal medewerking aan vervanging 
slechts op redelijke gronden weigeren. De Opdrachtgever zal een eventuele 
weigering desgevraagd schriftelijk motiveren. 

2.  Gemar Twente schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is 
niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de 
Opdrachtgever, indien Gemar Twente om welke reden dan ook een 
(vervangende) Uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en 
in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de 
Opdrachtgever ter beschikking kan stellen. 

 

 
Artikel 5 Opschortingsrecht 
 

1.  De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht 
tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van 
overmacht in de zin van artikel 6:75 B.W.. 

2.  In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien: 
 - dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd 

én; 
 - de Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de 

Uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én; 
 - Gemar Twente jegens de Uitzendkracht met succes een beroep kan doen 

op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao. 
 

 
Artikel 6 Werkprocedure 
 

1.  De Opdrachtgever verstrekt Gemar Twente voor aanvang van de opdracht 
de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een 
accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, 
werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde 
looptijd van de opdracht. 

2.  Gemar Twente bepaalt, aan de hand van de door de Opdrachtgever 
verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en 
vaardigheden van de voor ter beschikkingstelling in aanmerking komende 
(kandidaat-)Uitzendkrachten, welke (kandidaat-)Uitzendkrachten zij aan de 
Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever is 
gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)Uitzendkracht af te wijzen, waardoor 
de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)Uitzendkracht 
geen doorgang vindt. 

3.  Gemar Twente schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever indien de 
contacten tussen de Opdrachtgever en Gemar Twente voorafgaande aan 
een mogelijke opdracht, waaronder een concrete aanvraag van de 
Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke 
reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste 
termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een 
Uitzendkracht. 

4.  Indien Gemar Twente in het kader van de vervulling van op grond van de wet 
of de cao op haar rustende verplichtingen informatie van de Opdrachtgever 
behoeft, zal Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan 
Gemar Twente verstrekken. 

 

 
Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden 
 

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Uitzendkracht bij de 
Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdracht, dan wel anders 
overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de 
Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden 
en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat er voor 
in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht 
voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de 
Uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen 
arbeidsomvang niet overschrijdt. 

2. Vakantie en verlof van de Uitzendkracht worden geregeld conform de wet en 
de cao. 

 

 
Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 
 

1.  De Opdrachtgever dient Gemar Twente bij het aangaan van de opdracht te 
informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije 
dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat Gemar Twente deze 
omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de 
arbeidsovereenkomst met de Uitzendkracht. Indien een voornemen tot 
vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen 
bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de Opdrachtgever 
Gemar Twente onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. 

 

 
Artikel 9 Functie en beloning 
 

1.  Voor aanvang van de opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving 
van de door de Uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende 
inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning (wat 
betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan 
Gemar Twente. 

2.  De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele 
toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao 
(daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en 
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door 
de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving. 
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3.  Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende 
inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Uitzendkracht 
uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Gemar Twente onverwijld de 
juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De 
beloning van de Uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand 
van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling 
kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Uitzendkracht op die 
aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en 
regelgeving en/of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, 
is Gemar Twente gerechtigd de beloning van de Uitzendkracht én het 
Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De Opdrachtgever is 
dit gecorrigeerde tarief aan Gemar Twente verschuldigd vanaf het moment 
dat de Uitzendkracht aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van 
wet- en regelgeving en/of de cao. 

4.  De Opdrachtgever stelt Gemar Twente tijdig, in ieder geval direct bij het 
bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van 
vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en 
zo lang als de Uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de ABU-
beloning. 

5.  Indien en voor zover de Uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid wordt 
beloond overeenkomstig de ABU-beloning, stelt de Opdrachtgever Gemar 
Twente tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van 
een wijziging in het functiegebouw van de Opdrachtgever die tot gevolg heeft 
dat de door de Uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het 
functiegebouw van de Opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. 
De beloning en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast. 

6.  Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, werk in 
ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen 
(daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of 
beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-CAO en/
of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de 
Opdrachtgever doorberekend. 

 

 
Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht 
 

1.  De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de 
uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering 
van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten 
opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

2.  Het is de Opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de 
Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan 
een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van 
deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt mede 
verstaan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep 
(concern) is verbonden. 

3.  De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking 
van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien Gemar Twente en de 
Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 

4.  Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland 
gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de 
voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd 
én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Gemar Twente en 
met de Uitzendkracht. 

5.  De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoeden die deze 
lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de 
opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan. 

6.  De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen 
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van 
Gemar Twente verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

 

 
Artikel 11 Arbeidsomstandigheden 
 

1.  De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de 
Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

 De Opdrachtgever is jegens de Uitzendkracht en Gemar Twente 
verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk 
Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende 
regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op 
de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

2.  De Opdrachtgever is gehouden om aan de Uitzendkracht en aan Gemar 
Twente tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de 
werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde 
beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen 
arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting 
met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

3.  Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, 
zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan 
onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld 
een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de 
toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte zodanig vastgelegd, 
dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in 
hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit 
dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het 
bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert 
Gemar Twente zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de 
beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage. 

4.  De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht alle schade vergoeden die de 
Uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, 
indien en voor zover de Opdrachtgever daarvoor aansprakelijk is op grond 
van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

5.  De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op 
grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Gemar Twente 
verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

 
 

Artikel 12 Aansprakelijkheid Opdrachtgever 
 

1.  De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze 
algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of 
ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit 
voortvloeiende schade van Gemar Twente. Het bepaalde in dit artikel is van 
algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van 
onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze 
algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is 
geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. 

 

 
Artikel 13 Opdrachtgeverstarief 
 

1.  Het door de Opdrachtgever aan Gemar Twente verschuldigde 
Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de door de Uitzendkracht 
gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Gemar 
Twente op grond van de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige 
overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door Gemar Twente aan de 
Uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het Opdrachtgeverstarief 
vermeerderd met de kostenvergoedingen die Gemar Twente verschuldigd is 
aan de Uitzendkracht. Over het Opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen 
wordt btw in rekening gebracht. 

2.  Gemar Twente is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd 
van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid 
stijgen: 

 - als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of 
wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of 
arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen; 

 - als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, 
waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale 
wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift; 

 - als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) 
verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao, de bij de Opdrachtgever 
geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaarden-
regeling en/of wet- en regelgeving. 

3.  Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste 
Opdrachtgeverstarief ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten 
het verzoek van de Opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te 
beëindigen. 

4.  Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Gemar Twente 
zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk 
aan de Opdrachtgever bevestigd. 

5.  Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de 
beloning te laag is vastgesteld, is Gemar Twente gerechtigd ook achteraf met 
terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief 
dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening 
te brengen. Gemar Twente kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor 
te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Gemar Twente 
zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen. 

 

 
Artikel 14 Facturatie 
 

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever 
overeengekomen wijze van tijdverantwoording met inachtneming van deze 
algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten. 

2.  Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de 
tijdverantwoording middels door de Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde 
declaratieformulieren. De Opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen 
overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een 
tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of 
middels door of voor de Opdrachtgever opgestelde overzichten. 

3.  De Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige 
tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de 
daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht correct en naar waarheid 
zijn vermeld, zoals: naam van de Uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, 
overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover 
ingevolge deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige 
overeenkomsten het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele 
toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten. 

4.  Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat 
Gemar Twente aansluitend aan de door de Uitzendkracht gewerkte week 
over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Gemar Twente wordt 
verstrekt. 

5.  Alvorens de Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de 
Uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en 
voor zover de Uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens 
betwist, is Gemar Twente gerechtigd de uren en kosten vast te stellen 
overeenkomstig de opgave van de Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever 
kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. 

6.  Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Uitzendkracht aan te 
leveren declaratieformulieren, behoudt de Opdrachtgever een kopie van het 
declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Uitzendkracht bij Gemar 
Twente ingeleverde declaratieformulier en het door de Opdrachtgever 
behouden afschrift, geldt het door de Uitzendkracht bij Gemar Twente 
ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, 
behoudens geleverd tegenbewijs door de Opdrachtgever. 
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Artikel 15 Inspanningsverplichting en  
   aansprakelijkheid uitzendonderneming 
 

1.  Gemar Twente is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren 
uit te voeren. Indien en voor zover Gemar Twente deze verplichting niet 
nakomt, is Gemar Twente gehouden tot vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend 
worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij Gemar 
Twente en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Gemar Twente. 

 

 
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom 
 

1.  Gemar Twente zal de Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever een 
schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde - voor zover nodig en 
mogelijk - te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van 
intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de 
werkzaamheden van de Uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) 
worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Gemar Twente in 
verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Uitzendkracht of 
anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke 
vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Gemar Twente. 

2.  Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de 
Uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te 
leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en 
industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Gemar Twente 
over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake 
opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Gemar Twente. 

3.  Gemar Twente is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete 
of dwangsom die de Uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de 
Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Uitzendkracht zich beroept op 
enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. 

 

 
Artikel 17 Geheimhouding 
 

1.  Gemar Twente en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie 
van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis 
is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en 
alsdan voor zover - verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht 
naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot 
bekendmaking rust. 

2.  Gemar Twente zal op verzoek van de Opdrachtgever de Uitzendkracht 
verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het 
verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de 
Uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

3.  Het staat de Opdrachtgever vrij om de Uitzendkracht rechtstreeks te 
verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Gemar Twente 
over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake 
opgemaakte verklaring overeenkomst aan Gemar Twente. 

4.  Gemar Twente is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele 
schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van een 
geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht. 

 

 
Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit  
   en verwerking persoonsgegevens 
 

1.  De Opdrachtgever aan wie door Gemar Twente een Uitzendkracht ter 
beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de 
Uitzendkracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. 
Tevens zal de Opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende 
administratie- en bewaarplichten. 

2.  Ter zake vreemdelingen verklaart de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend 
met de Wav, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij aanvang van 
de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document bedoeld in 
artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de identificatieplicht, van de 
vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 
een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de 
identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document 
op in zijn administratie. Gemar Twente is niet verantwoordelijk dan wel 
aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan de 
Opdrachtgever wordt opgelegd. 

3.  De Opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- 
en regelgeving aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Gemar 
Twente en de Opdrachtgever zullen elkaar in staat stellen voornoemde 
wetgeving te kunnen naleven. De Opdrachtgever zal de via Gemar Twente 
verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het doel 
waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- 
en regelgeving toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van 
deze persoonsgegevens. 

 

 
Artikel 19 Bejegening Uitzendkracht 
 

1.  Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid 
maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke 
staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. 

 Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie 
relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk 
uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van 
Uitzendkrachten. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.  Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de 

Uitzendkracht op de gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot 
de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling 
kent of op hem van toepassing is. 

 
3.  Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de 

bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Uitzendkracht op 
gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. 
Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Gemar 
Twente betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen 
anderszins bestaan. 

 

 
Artikel 20 Medezeggenschap 
 

1.  De Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht die lid is van de 
ondernemingsraad van Gemar Twente of van de ondernemingsraad van de 
Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschaps-
rechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving. 

2.  Indien de Uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van 
de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook 
verschuldigd over de uren waarin de Uitzendkracht onder werktijd 
werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen 
van medezeggenschap. 

3.  Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op 
grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de 
(verwachte) inzet van Uitzendkrachten in zijn onderneming. Indien en voor 
zover Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich 
wenst te baseren op door Gemar Twente verstrekte of te verstrekken 
gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de 
WOR toe verplicht. 

 

 
Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot  
   de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
 

1.  De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat 
Uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of 
diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en 
vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming 
werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in 
behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. 

2.  De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de 
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen 
zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden 
gebracht aan de Uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die 
onderneming. 

3.  De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het is Gemar Twente niet 
toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever of 
in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een 
werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De Opdrachtgever zal 
Gemar Twente tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, 
voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of 
ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een 
werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. 

 De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de 
Uitzendkracht uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Uitzendkracht 
verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden. Zoals, maar 
niet beperkt tot, het door Uitzendkrachten laten uitvoeren van 
werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op 
dat moment deelnemen aan de collectieve acties. 

 

 
Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze 
 

1.  Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten 
is Nederlands recht van toepassing. 

2.  Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een 
rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het 
hoofdkantoor van Gemar Twente is gevestigd. 

 

 
Artikel 23 Slotbepaling 
 

1.  Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de algemene 
voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten voor het overige 
van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet 
kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die 
zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 


