Algemene voorwaarden
DE ONDERGETEKENDEN

1)

LANCE FREE B.V., gevestigd te Rotterdam aan het Stationsplein 45 A 4.004 (3013 AK), hierna
ook: ‘Lance Free’, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O.N. Meijerink;

en

2)

De opdrachtnemer of de opdrachtgever die – op welke wijze dan ook – gebruik maakt van het
platform van Lance Free.

In aanmerking nemende:

a)

dat Lance Free een platform heeft ontwikkeld waarop de vraag en aanbod van arbeid bij elkaar
wordt gebracht.

b)

dat de opdrachtgever – de natuurlijke of rechtspersoon die een klus/opdracht aanbiedt om te laten
verrichten door opdrachtnemers – zichzelf kan aanmelden en daarna gebruik kan maken van het
platform. Hij/zij kan dan diverse opdrachten op het platform plaatsen, waarbij hij/zij ook zelf de
voorwaarden – zoals het tarief, type werkzaamheden, duur van de overeenkomst, et cetera –
waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd bepaalt, Lance free heeft daar geen invloed op.

c)

dat de opdrachtnemer – de freelancer, de zelfstandige zonder personeel of de besloten
vennootschap met een enig aandeelhouder tevens bestuurder – zichzelf kan aanmelden en
daarna gebruik kan maken van het platform. Hij/zij kan de door de opdrachtgever geplaatste
klussen/opdrachten – onder de in de opdracht bepaalde voorwaarden – accepteren.

d)

dat indien een door de opdrachtgever geplaatste opdracht wordt geaccepteerd door de
opdrachtnemer, er tussen die twee partijen een overeenkomst van opdracht/aanneming van werk
tot stand komt. Lance Free is geen partij bij die overeenkomst.

e)

dat Lance Free geen invloed uitoefent/uit kan oefenen op de voorwaarden van de opdracht die
opdrachtgever wenst te plaatsen op het platform. De voorwaarden van de opdracht/klus worden
uitsluitend door de opdrachtgever bepaald. Ook oefent Lance Free geen enkele invloed uit op het
al dan niet accepteren van die opdracht door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer beslist zelf om
een opdracht te accepteren. Lance Free selecteert geen opdrachtnemer die de betreffende
opdracht mag uitvoeren en beslist niet welke opdrachtnemer de opdracht aanvaardt dan wel in
aanmerking komt voor die opdracht.
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f)

Op basis van de voorwaarden als hierboven bedoeld onder b) van opdrachtgever en het, al dan
niet onder voorwaarden, accepteren van die opdracht door opdrachtnemer zal er automatisch een
overeenkomst tussen partijen gegenereerd worden. Dit betreft een geautomatiseerd systeem en
Lance Free heeft geen invloed op de voorwaarden van de opdrachtgever, geen invloed en/of
zeggenschap op het akkoord en zij wordt nimmer partij/onderdeel bij/van die overeenkomst. De
overeenkomst zal zichtbaar worden in de digitale omgeving van de opdrachtgever en de
opdrachtnemer.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen

Aard van de overeenkomst

1.

Tussen

Lance

Free

en

een

opdrachtnemer/opdrachtgever

komt

enkel

een

bemiddelingsovereenkomst tot stand, ten aanzien van de werkzaamheden als bedoeld in artikel
5.

2.

Lance Free is geen partij bij de overeenkomst van opdracht/aanneming van werk tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever, voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden.

3.

Opdrachtnemer/opdrachtgever verbindt zich niet tot het verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van Lance Free. Partijen beogen dan ook uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst
aan te gaan in de zin van art. 7:610 Burgerlijk Wetboek en beogen eveneens geen arbeidsrelatie
tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve)
dienstbetrekking wordt aangemerkt.

4.

Lance Free kan nimmer gezien worden als (onder) aannemer en/of een andere schakel in de
keten, Lance Free is enkel te kwalificeren als bemiddelaar.

Diensten Lance Free

5.

Lance Free biedt een platform aan waarop de vraag en aanbod van arbeid bij elkaar wordt
gebracht. Opdrachtnemer/opdrachtgever kan zichzelf aanmelden/inschrijven om gebruik te maken
van dat platform, waarna hij/zij opdrachten kan plaatsen dan wel geplaatste opdrachten kan
aanvaarden.

a.

Lance Free brengt opdrachtnemer en opdrachtgever met elkaar in contact, opdat zij een
overeenkomst

van

opdracht/aanneming

van

werk

met

elkaar

kunnen

aangaan.

Opdrachtgever beslist zelf welke opdrachten hij aanbiedt alsook onder welke voorwaarden.
Opdrachtnemer beslist op zijn beurt zelf of hij/zij de overeenkomst van opdracht/aanneming
van werk met opdrachtgever aangaat.
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b.

Lance Free verzorgt de schriftelijke/digitale vastlegging en afhandeling van de overeenkomst
van opdracht/aanneming van werk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

c.

De kosten voor de dienstverlening bedragen voor opdrachtgever/opdrachtnemer € 2,50
per gewerkt uur/per keer/een variabele vergoeding, inclusief/exclusief BTW.

6.

Betaling vindt plaats via de factoringmaatschappij Finqle B.V. en/of een daaraan gelieerde partij
(hierna ook te noemen: “Finqle”). Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben beide een
overeenkomst gesloten met Finqle. Finqle zal zorgdragen voor de facturatie van de door de
opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden aan opdrachtgever. Finqle zal tevens zorgdragen
voor de inning van de verschuldigde gelden bij opdrachtgever alsook voor betaling aan
opdrachtnemer. Het door opdrachtgever/opdrachtnemer verschuldigde aan Lance Free, zal door
Finqle gefactureerd worden aan opdrachtgever/in mindering worden gebracht op de gelden ten
gunste van opdrachtnemer en door Finqle betaald worden aan Lance Free.

7.

Indien de samenwerking tussen Lance Free en Finqle is beëindigd zal Lance Free de door
opdrachtgever/opdrachtnemer verschuldigde kosten ten gunste van Lance Free zelf aan
opdrachtgever/opdrachtnemer factureren en bij hem/haar te innen. Indien Lance Free over zal
gaan tot het zelf factureren/innen van de kosten ten laste van opdrachtgever/opdrachtnemer, zal
Lance Free opdrachtnemer/opdrachtgever daarvan per ommegaande in kennis stellen. Alsdan is
opdrachtnemer/opdrachtgever de kosten dus verschuldigd aan Lance Free en niet aan Finqle.

Duur van de overeenkomst

8.

Deze overeenkomst vangt aan op het moment dat opdrachtnemer/opdrachtgever daarvoor
akkoord geeft en zichzelf aanmeldt voor het platform en de overeenkomst wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd. Er wordt digitaal akkoord gegaan met onderhavige overeenkomst.

9.

Deze overeenkomst kan tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd door ieder der
partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Direct contracteren tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

10. Het is opdrachtgever en opdrachtnemer niet toegestaan om binnen een jaar na dan wel tijdens de
overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer middels bemiddeling – het platform –
van Lance Free tot stand is gekomen, rechtstreeks met elkaar een overeenkomst te sluiten en/of
werkzaamheden voor/met elkaar te verrichten.

11. Indien partijen binnen een jaar na het einde dan wel tijdens de overeenkomst die tot stand is
gekomen middels bemiddeling van Lance Free direct met elkaar een overeenkomst sluiten, zijn zij
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de vergoeding als bedoeld in artikel 5c verschuldigd als ware zij een overeenkomst hebben
gesloten middels de bemiddeling van Lance Free.
12. Naast het bedoelde in artikel 11 verbeurt de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij overtreding
van het bepaalde in artikel 11 een dadelijk en een ineens opeisbare boete van € 5.000,-- per
overtreding, alsmede een boete van € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer/opdrachtgever tot de volledige vergoeding
van de door Lance Free geleden schade.
Aansprakelijkheid

13. Opdrachtnemer/opdrachtgever vrijwaart Lance Free volledig tegen aanspraken voor schade die
verband

houden

met

of

voortvloeien

uit

het

handelen

of

nalaten

van

opdrachtgever/opdrachtnemer, bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht/aanneming
van werk. Opdrachtnemer/opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor eventuele aanspraken uit
hoofde van onrechtmatige daad.

14. Opdrachtnemer/opdrachtgever vrijwaart Lance Free tevens voor aanspraken die opdrachtgever
dan wel opdrachtnemer op elkaar zouden mogen hebben uit hoofde van de overeenkomst van
opdracht/aanneming van werk die tot stand is gekomen middels de bemiddeling van Lance Free.
Lance Free is nimmer aansprakelijk voor handelen/nalaten van opdrachtnemer/opdrachtgever.
15. Opdrachtnemer/opdrachtgever vrijwaart Lance Free tevens voor aanspraken – waaronder maar
niet beperkt tot boetes, dwangmaatregelen, claims, et cetera – die de Nederlandse autoriteiten,
belastingdienst,

pensioenfondsen,

et

cetera,

zouden

kunnen

hebben

op

de

opdrachtnemer/opdrachtgever die voorvloeien uit en/of op enige manier verband houden met het
platform van Lance Free en/of de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
16. Behoudens opzet of grove schuld draagt Lance Free nimmer enig risico en is zij nimmer
aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade ten gevolge van het niet, niet
tijdig of niet juist functioneren van het platform, noch tot vergoeding van schade en kosten ter zake
verminking, vernietiging, verlies of zoekraken van bestanden, opgeslagen informatie of
informatiedragers. De opdrachtnemer/opdrachtgever is gehouden tot het aanmaken van
voldoende back-ups van de volledige eigen gegevensbestanden.
17. Lance Free is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar
niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie en/of beschadiging of verlies van data.

18. Behoudens bepalingen van dwingend recht en de redelijkheid en billijkheid, is Lance Free niet
aansprakelijk

voor

schade

die

is

ontstaan

als

gevolg

van

uitvoering

van

deze

bemiddelingsovereenkomst.
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19. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen is de aansprakelijkheid van Lance Free
voor – uit welke hoofde dan ook – geleden schade beperkt tot het totaalbedrag dat Lance Free uit
hoofde van deze of een verbonden overeenkomst heeft ontvangen. Deze beperking is niet van
toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lance Free.

Verplichtingen opdrachtnemer/opdrachtgever

20. Opdrachtnemer/opdrachtgever mag het platform (de software) uitsluitend gebruiken voor het
plaatsen/accepteren van overeenkomsten van opdracht/aanneming van werk en mag deze niet
gebruiken:
•

op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan het Platform of aan Lance Free;

•

die leidt tot vermindering van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van het Platform;

•

op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is en;

•

in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

Intellectueel eigendom en privacy

21. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede
soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot het platform en de
documentatie, komen uitsluitend toe aan Lance Free. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele
of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten aan opdrachtnemer/opdrachtgever.

22. Tussen partijen is een privacyverklaring van toepassing die op de website van Lance Free te
raadplegen is alsook op het eerste verzoek toegestuurd zal worden.
Toepasselijk recht

23. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

24. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden berecht door de rechtbank Rotterdam.
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