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PRINCIPEOVEREENKOMST FLEXMEESTER
Versie december 2021
DE PARTIJEN:
1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FlexMR BV, statutair gevestigd te Rhenen en
kantoorhoudende te (3911 CX) Rhenen, aan de Achterbergsestraatweg 130 (“Flexmeester”);
en

2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitzendbureau X met KVK nummer
99067854 statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3045 AN) Rotterdam, aan de
Rotterdam Airportbaan 265; (“Gebruiker”);
Hierna gezamenlijk tevens te noemen “Partijen” en ieder afzonderlijk “Partij”.

NEMEN IN AANMERKING DAT:
(A)

Flexmeester haar diensten via een online platform en door gebruikmaking van het Flexmeester software
pakket (“het Flexmeester Systeem”) ter beschikking stelt;

(B)

Gebruiker gebruik wenst te maken van de diensten van Flexmeester en van het Flexmeester Systeem voor
de verloning van Werknemers en (eventueel) aanverwante modules;

(C)

Partijen op hoofdlijnen een overeenkomst wensen te tekenen, zodat de implementatie van het
Flexmeester Systeem direct gestart kan worden op basis van een principe overeenkomst (“Principe
Overeenkomst”), die voorafgaat aan de Gebruikersovereenkomst (de “Overeenkomst”) welke wordt
afgesloten voor een periode van minimaal drie (3) jaren

EN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1.

Voorovereenkomst

1.1.

Partijen wensen de samenwerking c.q. het samenwerkingsproces tussen Flexmeester en Gebruiker
direct te starten. Onderhavige Principe Overeenkomst regelt de tijdelijke samenwerkingen tussen
Partijen onder expliciete en integrale toepassing van de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst
(beschikbaar via: https://flexmeester.nl/downloads/) de Verwerkersovereenkomst (beschikbaar via
https://flexmeester.nl/downloads/) en de Voorwaarden van ICT Nederland (beschikbaar via:
https://flexmeester.nl/downloads/). Definities opgenomen in de Overeenkomst zijn van toepassing op
de Principe Overeenkomst.

1.2.

De Principe Overeenkomst wordt aangegaan voor een (proef- of implementatie) periode van [2] weken,
welke ingaat per de ondertekening datum en kan slechts worden verlengd met toestemming van
Flexmeester. Indien de Overeenkomst voor het verstrijken van de duur van Principe Overeenkomst wordt
getekend treedt deze (van rechtswege) in de plaats van de Principe Overeenkomst (onder verval van de
Principe Overeenkomst). Tussentijdse opzegging en/of (gerechtelijke)ontbinding van de overeenkomst –
op welke grond dan ook – wordt tussen partijen uitgesloten.

1.3.

Ondertekening van de Principe Overeenkomst resulteert in een bindend akkoord op (onderstaande)
hoofdlijnen voor de Overeenkomst.

1.4.

Flexmeester bepaalt het in artikel 2 opgenomen aanbod en de aldaar opgenomen tarieven op de duur
van de Overeenkomst en Uren Commitment. Flexmeester heeft een zwaarwegend belang bij voorkomen
van het misbruik van (de verlenging van) de Principe Overeenkomst. Dienaangaande verplicht Gebruiker
zich aan het betalen van een direct verschuldigde en opeisbare boete ter hoogte van [15]% van het
onderstaande af te nemen Uren Commitment, indien Gebruiker op enigerlei wijze afziet van de
(vervolg)samenwerking als hieronder beoogd, of indien het niet doorgang vinden van de samenwerking
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te wijten is aan omstandigheden bij Gebruiker.
2.

Samenwerking

2.1.

Gebruiker en Flexmeester sluiten een overeenkomst voor de duur van [3] jaren, met als ingangsdatum
[01-01-2022] en werken tot die datum volgens de afspraken in deze Principe Overeenkomst.

2.2.

Gebruiker verbindt zich aan een jaarlijks Uren Commitment conform de onderstaande staffel:

2.3.

2.4.

Urenstaffel 2022:
Prijs per 1000 uur

Minimale afname in uren per jaar

€ 44,64
€ 53.94
€ 60.45
€ 67.89
€ 77.19
€ 83.70
€ 93.00
€ 139.50
€ 241.80
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Gebruiker neemt de volgende diensten en/of modules af
a.

Training per persoon a € 695,-

b.

Implementatie kosten a € 2495,-

c.

Digitale handtekening a €0,49 per handtekening

Gebruiker geeft toestemming voor automatisch incassering van de Flexmeester-kosten via het
navolgende IBAN nummer NL25 FBHL 0106 1408 41.
Deze Principe Overeenkomst is getekend:

Voor en namens:
FlexMR BV

Voor en namens:
Uitzendbureau X
{{signature}}

__________________
Door: P. Software
Titel: bestuurder

__________________
Door: M. Test
Titel: bestuurder

Datum: 18-12-2021

Datum: {{datum}}

Plaats: Rhenen

Plaats: {{plaats}}

