
   

Aanvullende voorwaarden

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ABU algemene voorwaarden voor het ter 

beschikking stellen van uitzendkrachten (depot rechtbank Amsterdam 21 oktober 2005, 

aktenummer 21/2005), alsmede 

3 februari 2006, aktenummer 24/2006) van toepassing. 

2. De reiskostenvergoeding die UBN aan de uitzendkracht(en) verschuldigd is, zullen separaat 

aan u in rekening worden gebracht. 

3. Bij algemene loon- en of prijsveranderingen, bij inflatiecorrectie (CBS

van sociale lasten of reserveringen, bij aanpassingen van de CAO of in geval van 

overheidsmaatregelen zullen de tarieven worden aangepast. Het bepaalde in artikel 13 van de 

ABU algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van de UBN algemene voorwaarden kan een 

uitzendkracht eerst kosteloos worden overgenomen, nadat hij gedurende 1040 uur aan uw 

onderneming ter beschikking is gesteld door UBN. 

5. Onze tarieven zijn inclusief reserveringen voor feestdagen, 

verzuim en pensioen en exclusief overwerk, (kosten)vergoedingen, onregelmatigheidstoeslagen 

en 21% BTW. 

6. De ter beschikking gestelde uitzendkrachten 

betaald, aan de hand van de door het Inlenend bedrijf geaccordeerde urendeclaraties.

7. Betaling van de facturen van UBN dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

8. Op www.normeringarbeid.nl kunt u een verklaring van goed betalingsgedrag van UBN 

Uitzendbureau B.V. opvragen, met betrekking tot premieafdrachten, afgegeven door de 

Stichting Normering Arbeid (SNA).

9. Voor de eerste uitzending ontvangt u van ons 

verplicht volledig in te vullen en te retourneren. Tevens bent u verplicht een omschrijving van de 

in te nemen arbeidsplaats aan ons te doen toekomen.

10. Op grond van de algemene voorwaarden en de Arbo

voordat deze met de werkzaamheden aanvangt, doeltreffend in te lichten omtrent de aard van 

de werkzaamheden en de daaraan verbonden gevaren almede die maatregelen te nemen die 

erop gericht zijn om die gevaren te voorkomen of te bep
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De ter beschikking gestelde uitzendkrachten worden door het Uitlenend bedrijf wekelijks 

betaald, aan de hand van de door het Inlenend bedrijf geaccordeerde urendeclaraties.

Betaling van de facturen van UBN dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

kunt u een verklaring van goed betalingsgedrag van UBN 

Uitzendbureau B.V. opvragen, met betrekking tot premieafdrachten, afgegeven door de 

Stichting Normering Arbeid (SNA). 

Voor de eerste uitzending ontvangt u van ons een Arbo-document. Dit Arbo-document bent u 

verplicht volledig in te vullen en te retourneren. Tevens bent u verplicht een omschrijving van de 

in te nemen arbeidsplaats aan ons te doen toekomen. 

Op grond van de algemene voorwaarden en de Arbo-wet bent u gehouden de uitzendkracht, 

voordat deze met de werkzaamheden aanvangt, doeltreffend in te lichten omtrent de aard van 
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