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OPDRACHTGEVER SPECIFIEKE VOORWAARDEN ATOS 
VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONAL 

 

1. A L G E M E E N  

1. De onderhavige opdrachtgever specifieke voorwaarden (OSV) zijn van toepassing op iedere inzet van 

een zelfstandig professional bij Atos Nederland B.V en/of aan haar gelieerde ondernemingen (Atos) 

en/of bij een klant van Atos (de Atos Klant). Deze OSV maken integraal onderdeel uit van de 

overeenkomst zelfstandig professional tussenkomst (de Tussenkomstovereenkomst) en de 

deelovereenkomst (de Deelovereenkomst) die tussen Source MSP (Source) en de zelfstandige 

professional (de Opdrachtnemer) wordt gesloten in het kader van een opdracht bij Atos of via Atos bij 

een Atos Klant.   

 

2. In geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de hierna genoemde documenten geldt dat de 

bepalingen in de eerder genoemde documenten prevaleren boven de later genoemde: (i) 

Deelovereenkomst, (ii) OSV en (iii) Tussenkomstovereenkomst.  

 

3. Opdrachtnemer verklaart met de ondertekening van de Deelovereenkomst de voorwaarden en richtlijnen 

die bij Atos en/of de Atos Klant van toepassing zijn, te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en deze 

te zullen nakomen c.q. naleven. Voor zover er in de OSV niet wordt afgeweken van of er niets genoemd 

wordt over onderstaande voorwaarden en richtlijnen zijn de bepalingen in de navolgende voorwaarden 

en richtlijnen aanvullend van toepassing:  

- Facturatieprocedure; 

- Instructions for ’Hours-Only’ subcontractors; 

- de ‘Individual Non-disclosure agreement’ van Atos;  

- Atos Health, Safety and Environment Policy;    

- Atos Security Policy (‘security at Atos (customers)’);  

- Atos Gedragscode;  

- Verklaring Identiteit Professional; en 

- Atos Klant Voorwaarden, indien en voor zover de Opdrachtnemer bij een Atos Klant wordt ingezet 

die aanvullende voorwaarden hanteert.  

Bovengenoemde documenten zijn te allen tijde in te zien en te downloaden via het door Atos van tijd tot 

tijd gehanteerde (online) ‘hiring portal’.  

 

4. Source is verplicht om Atos voor aanvang van iedere Deelovereenkomst en tussentijds binnen 30 na 

een daaraan ten grondslag liggende verzoek van Atos aan Atos navolgende gegevens van de 

Opdrachtnemer te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, burger 

servicenummer, btw-nummer, nummer en geldigheidsduur van identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs) 

(de Gegevens). Opdrachtnemer geeft met de ondertekening van de Deelovereenkomst toestemming 
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aan Source tot het verstrekken van de Gegevens aan Atos en, indien van toepassing, de Atos Klant. Het 

staat de Opdrachtnemer vrij om deze toestemming niet (langer) te verlenen c.q. op ieder moment in te 

trekken, in welk geval de Deelovereenkomst niet tot stand zal komen c.q. Source gerechtigd is de 

Deelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van 

schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.  

 

5. De Opdrachtnemer zal voor aanvang van de diensten zijn identiteitsbewijs tonen aan de 

verantwoordelijke functionaris bij Atos of de Atos Klant. Tevens is Opdrachtnemer verplicht de Verklaring 

Identiteit Professional juist en volledig in te vullen en te ondertekenen en aan Source te verstrekken voor 

aanvang van de Werkopdracht.  

 

2 .  A L G E M E N E  V E R P L I C H T I N G E N  O P D R A C H T N E M E R  

1. Opdrachtnemer is gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheidsvoorschriften en overige voorschriften in 

acht te nemen, alsmede de bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid en 

gezondheid van Atos en/of Atos klanten (waaronder begrepen de voorschriften vermeld in artikel 1 lid 3 

van de OSV). Tevens zal Opdrachtnemer zich houden aan alle beveiligingsvereisten en andere 

systeemvereisten van Atos en/of de Atos Klant met betrekking tot toegang tot of pogingen om toegang te 

krijgen tot de computersystemen van Atos en/of de Atos Klant. 

 

2. Indien zulks voor een goede vervulling van de diensten noodzakelijk is, zal de Deskundige de diensten 

leveren op een nader door Atos of de Atos Klant te bepalen locatie. 

 

3. De Opdrachtnemer zal afwezigheden in alle redelijkheid tijdig afstemmen met Atos of de Atos Klant, 

waarbij geldt dat in geval van afwezigheden voor een periode korter dan 1 week, de afstemming zo 

mogelijk 1 week van tevoren dient te plaats te vinden. 
 

3  B E Ë I N D I G I N G  

1 .  Iedere Deelovereenkomst eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen periode 

zoals vastgelegd in de Deelovereenkomst, tenzij Source uiterlijk één week voor het einde van de 

Deelovereenkomst schriftelijk aan de Opdrachtnemer te kennen geeft de Deelovereenkomst te willen 

verlengen, in welk geval de Deelovereenkomst zal worden verlengd onder dezelfde condities en 

voorwaarden, met dien verstande dat de duur van de verlenging kan afwijken van de oorspronkelijke 

looptijd. 

 

2 .  In afwijking op de termijnen zoals vastgelegd in artikel 5 van de Tussenkomstovereenkomst zijn Partijen 

gerechtigd op ieder moment de Deelovereenkomst zonder opgave van redenen tussentijds schriftelijk te 

beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor Source en 5 weken voor de 

Opdrachtnemer of zoveel langer voor de Opdrachtnemer als overeengekomen met de Atos Klant, in 

welk geval de opzegtermijn in de Deelovereenkomst zal worden vastgelegd.  
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3 .  Source is voorts te allen tijde gerechtigd om de Werkopdracht met onmiddellijke ingang geheel of 

gedeeltelijk tussentijds te beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling of gerechtelijke 

tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding door middel van een 

schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer indien Atos en/of de klant van Atos om welke reden 

dan ook niet langer gebruik wil maken van de diensten van de Opdrachtnemer of het daarvoor 

gereserveerde budget op, dan wel niet langer beschikbaar, is. 

 

4 . M A T E R I A L E N   

1 .  Alle documenten, know how, data, software en/of andere apparatuur en gereedschappen van Atos of de 

Atos Klant (de Client Materialen) die in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de 

Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van Atos dan wel de Atos 

Klant. Opdrachtnemer zal de Client Materialen slechts gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de 

opdracht voor Atos of de Atos Klant en zal de Client Materialen niet delen met derden, tenzij er sprake is 

van ‘need to know’ in het kader van de uitvoering van de betreffende opdracht. 

 

2 .  Bij beëindiging van de Deelovereenkomst zal de Opdrachtnemer direct en op eigen initiatief (dus zonder 

daaraan ten grondslag liggend verzoek van Source en/of Atos c.q. de Atos Klant) voor eigen rekening de 

Client Materialen en andere bedrijfseigendommen van Atos of de Atos Klant retourneren aan Atos resp. 

de Atos Klant. Indien Opdrachtnemer de in dit lid 2 vastgelegde verplichting niet dan wel niet volledig 

nakomt, is Opdrachtnemer, gehouden alle door Source hierdoor geleden schade te vergoeden 

(waaronder begrepen alle kosten voor vervanging van de Client Materialen). 

 

3 .  De Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van Source, Atos en/of de Atos klant de 

Client Materialen onmiddellijk te retourneren aan Source, Atos en/of de Atos Klant. 

 

4 .  Opdrachtnemer is verplicht te zorgen voor afdoende verzekering van de Client Materialen voor verlies, 

beschadiging en diefstal en zal op eerste verzoek van Source een bewijs van afdoende verzekering 

verstrekken aan Source. 

   

5 . K O S T E N ,  T A R I E F  E N  B E T A L I N G  

1. Het tussen partijen overeengekomen tarief, zoals vastgelegd in de Deelovereenkomst, staat vast voor de 

duur van de Deelovereenkomst en iedere verlenging van de Deelovereenkomst. Reistijd en reis- en 

verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

2. De Opdrachtnemer is verplicht iedere maand zijn tijdverantwoording juist en volledig te registreren in het 

tijdregistratiesysteem van Atos (thans: ESS) en draagt ervoor zorg dat zijn tijdverantwoording over de 

betreffende kalendermaand uiterlijk op de één na laatste werkdag van de betreffende kalendermaand via 

het door Atos van tijd tot tijd gehanteerde tijdsregistratiesysteem ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
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Atos. 

 

3. Iedere factuur van de Opdrachtnemer zal tenminste de volgende items vermelden: 

 De factuurdatum; 

 Btw-nummer van de Opdrachtnemer; 

 Atos inkooporder nummer (indien van toepassing); 

 Een verwijzing naar de toepasselijke Deelovereenkomst; 

 Het overeengekomen bedrag, het toepasselijke btw-tarief en het verschuldigde btw-bedrag; en  

 Het totaal gefactureerde bedrag.  

Facturen die niet voldoen aan bovenstaande vereisten, zullen niet in behandeling genomen worden.  

 

4. Opdrachtnemer dient facturen voor geleverde diensten in te dienen binnen 6 maanden na de maand 

waarin de betreffende diensten zijn geleverd, doch in ieder geval uiterlijk in de maand januari van het 

direct daaropvolgende kalenderjaar, bij gebreke waarvan facturen niet meer voor vergoeding in 

aanmerking komen en worden geacht te zijn vervallen.  

 

5. De betalingstermijn van Atos aan Source is zestig (60) dagen na ontvangst van de desbetreffende 

factuur van Source. In geval Opdrachtnemer gebruik maakt van de basic dienstverlening van Source zal 

betaling plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 7 lid 4 van de Tussenkomstovereenkomst en dus 

vier (4) dagen nadat Source de vergoeding van Atos heeft ontvangen, maar niet eerder dan zestig (60) 

dagen. In geval de Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium dienstverlening van Source zal de 

betaling plaatsvinden dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur van de Opdrachtnemer. Indien de 

Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium dienstverlening van Source zal dit worden vastgelegd in 

de Deelovereenkomst.  

 

6. Uitsluitend facturen die voldoen aan de door Atos gestelde voorwaarden, zoals vastgelegd in de 

Facturatieprocedure komen voor vergoeding in aanmerking. 
 

6 . A A N S P R A K E L I J K H E I D   

1. Het bepaalde in artikel 9.1.1 en artikel 9.1.2 van de Tussenkomstovereenkomst is niet van toepassing. 

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Source lijdt als gevolg van (i) een tekortkoming, 

verzuim of nalatigheid van Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de Deelovereenkomst, 

(ii) onvoldoende bekwaamheid van Opdrachtnemer en/of (iii) enige andere schending van de 

Deelovereenkomst.  

 

2. Opdrachtnemer is verplicht zich voor aanvang van de Deelovereenkomst te verzekeren en zich 

verzekerd te houden gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen) 

alsmede gedurende een periode van 12 maanden na einde van de Deelovereenkomst voor (i) 
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bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van EUR 1.250.000,- per aanspraak en (ii) 

beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van EUR 1.250.000,- per aanspraak. 

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Source een kopie van de betreffende verzekeringspolissen 

aan Source verstrekken en/of bewijs van betaling van de verschuldigde premies. 

 

3 .  Opdrachtnemer zal Source vrijwaren voor iedere aanspraak en schadeloosstellen voor alle schade en 

kosten die Source lijdt of moet maken voortvloeiende uit of verband houdende met; 

(i) overlijden of letsel van een persoon als gevolg van een handeling, verzuim, nalatigheid van of 

schending van een wettelijke plicht door de Opdrachtnemer; en  

(ii) schade aan of verlies van eigendommen van een persoon als gevolg van een handeling, 

verzuim, nalatigheid van of schending van de wettelijke plicht door Opdrachtnemer. 

 

4 .  Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld, is de maximale aansprakelijkheid van Source voor 

alle claims die onder de Deelovereenkomst vallen, beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,- per 

gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt, en in elke 

periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de Deelovereenkomst tot een bedrag van (in 

totaal) van € 1.000.000,-. 

  

7 . G E H E I M H O U D I N G   

1 .  In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Tussenkomstovereenkomst geldt dat Opdrachtnemer 

in geval van schending van de op hem rustende geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van (i) de 

Tussenkomstovereenkomst, (ii) de ‘Individual Non-disclosure agreement’ en/of (iii) deze OSV een direct 

opeisbare boete verbeurt van EUR 25.000,- per gebeurtenis aan Source, een en ander onverminderd 

het recht van Source om daarnaast schadevergoeding te vorderen. 

 

2. De Opdrachtnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Source geen foto’s 

openbaren, bekendmaken c.q. publiceren of andere publicitaire uitingen doen rondom de dienstverlening 

aan Atos en/of de Atos Klant. 

 

8 .   I N T E L L E C T U E L E  E I G E N D O M S R E C H T E N  

1 .  Alle intellectuele eigendomsrechten die bij de uitvoering van de opdracht (op de resultaten van de 

geleverde diensten) ontstaan (inclusief software, documentatie, gegevens, instructies, rapporten en 

resultaten geproduceerd door de Opdrachtnemer) komen toe aan Atos of de Atos Klant. Voor zover 

nodig worden de intellectuele eigendomsrechten op grond van de Deelovereenkomst door 

Opdrachtnemer aan Atos of de Atos Klant overgedragen, welke overdracht reeds nu voor alsdan door 

Atos resp. de Atos Klant wordt aanvaard. 
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2. Voor zover voor de overdracht als bedoeld in artikel 8 lid 1 een nadere akte is vereist, zal 

Opdrachtnemer op eerste verzoek van Atos of de Atos Klant zijn volledige medewerking verlenen. 

 

3. Opdrachtnemer vrijwaart Source, Atos en de Atos klant voor alle aanspraken van derden die 

voortvloeien uit enig (vermeende) inbreuk op de in dit artikel 8 lid 1 bedoelde rechten en zal alle 

kosten en schade vergoeden die het directe of indirecte gevolg is van die (vermeende) inbreuk, 

inclusief kosten van juridische bijstand en verplicht Opdrachtnemer zich om op eigen kosten alle 

maatregelen te nemen die kunnen bijdragen aan (i) het voorkomen van stagnatie bij Atos of de Atos 

Klant (ii) beperking van de extra kosten die Atos of de Atos Klant in dit kader moet maken en/of (iii) 

beperking van de verliezen van Atos en de Atos Klant.  

 

9 .   N O N  C O N C U R R E N T I E -  E N  N O N - W E R V I N G S B E D I N G  

1. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op enigerlei wijze, direct of indirect, personeel te werven 

onder personen werkzaam (op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins) bij, voor of via 

Atos of de Atos Klant, dan wel om informatie te verstrekken aan derden of op andere wijze 

behulpzaam te zijn met de mogelijke werving door derden van personen werkzaam bij, voor of via 

Atos of de Atos Klant met wie Opdrachtnemer contact heeft gehad met betrekking tot of gedurende 

de diens dienstverlening uit hoofde van de Deelovereenkomst. 

 

2. Het is de Opdrachtnemer voorts niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst 

en gedurende een periode van 12 maanden na afloop of beëindiging daarvan, zonder voorafgaande 

toestemming van Source direct of indirect overeenkomsten te sluiten met een Atos Klant waarvoor 

de Opdrachtnemer gedurende de Deelovereenkomst werkzaamheden heeft verricht.  

 

- E I N D E -  


