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PRINCIPEOVEREENKOMST FLEXMEESTER 

Versie maart 2023 

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. Met het ondertekenen van de Principe 
Overeenkomst verklaart Gebruiker in te stemmen met de voorwaarden in de Overeenkomst. 

EN KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

1. Principe Overeenkomst 

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 vooruitlopend aan de ingangsdatum van de Overeenkomst, 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 (implementatie) periode van [3] weken, die 
ingaat per datum van ondertekening 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).  

1.3. Tussentijdse opzegging en/of (gerechtelijke)ontbinding van de Principe Overeenkomst en de 
Overeenkomst – op welke grond dan ook – wordt tussen partijen uitgesloten.  

1.4. Ondertekening van de Principe Overeenkomst resulteert in een bindend akkoord op (onderstaande) 
hoofdlijnen voor de Overeenkomst. Tijdens de looptijd van de Principe Overeenkomst is Gebruiker 
gehouden de Overeenkomst, met inachtneming van deze hoofdlijnen, voor akkoord te ondertekenen 
en aan Flexmeester te retourneren, middels digitale ondertekening. 

1.5. Flexmeester heeft een zwaarwegend belang bij het voorkomen van misbruik van (de verlenging van) de 
Principe Overeenkomst. Indien Gebruiker op enigerlei wijze afziet van de (vervolg)samenwerking als 
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hieronder beoogd en er daarmee geen uitvoering wordt gegeven aan de reeds overeengekomen 
hoofdlijnen voor de Overeenkomst of indien het niet doorgang vinden van de samenwerking te wijten 
is aan omstandigheden bij Gebruiker en Flexmeester ter hare vrije keuze afziet van de mogelijkheid om 
nakoming van de Overeenkomst te vorderen, is Gebruiker een direct verschuldigde en opeisbare boete 
ter hoogte van [20]% van het in artikel 2 genoemde af te nemen Uren Commitment, berekend over de 
looptijd van de Overeenkomst, aan Flexmeester verschuldigd. 

2. Samenwerking en Overeenkomst 

2.1. Gebruiker en Flexmeester gaan de Overeenkomst aan voor de duur van [3] jaren, met als ingangsdatum 
[01-01-2023] 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(zie de 
gearceerde prijs en minimale afname voor uw keuze) van 2023: 

Prijs per 1000 uur Minimale afname per jaar Tarief per 4 weken 

€ 43,62 2.000.000 € 5.325,65 

€ 37,14 1.750.000 € 4.999,83 

€ 39,12 1.500.000 € 4.514,13 

€ 41,55 1.250.000 € 3.995,17 

€ 46,83 1.000.000 € 3.602,55 

€ 51,11 750.000 € 2.948,82 

€ 61,76 500.000 € 2.375,43 

€ 69,23 375.000 € 1.996,92 

€ 77,75 250.000 € 1.495,11 

€ 88,39 175.000 € 1.189,92 

€ 95,84 100.000 € 737,20 

€ 106,49 50.000 € 409,56 

€ 159,73 25.000 € 307,17 

 

Indien Gebruiker meer uren afneemt dan het met Flexmeester overeengekomen jaarlijkse Uren 

Commitment conform bovenstaande gearceerde staffel worden die extra uren achteraf in rekening 

gebracht bij Gebruiker. Deze extra uren worden afgerekend tegen de staffelprijs per 1000 uur die volgt 

op de van toepassing zijnde staffel, waarbij geldt dat Gebruiker telkens minimaal 1000 uur dient af te 

nemen, ook als hij minder uren gebruikt. Voorbeeld: indien de jaarlijkse Uren Commitment 25.000 uur 

is en Gebruiker neemt 27.300 uren af, dan is Gebruiker gehouden een prijs van € 93,00 (conform 

staffel 50.000 uren) per 1000 uur te betalen, berekend over 3000 extra uren. Het staat Gebruiker vrij 

de staffel van het overeengekomen jaarlijkse Uren Commitment tussentijds te verhogen. In dat geval 

gelden de prijzen als bedoeld in de betreffende staffel.   

2.3 Gebruiker neemt de volgende diensten en/of modules af 

a. Training, dit is een verplicht onderdeel (deze bestaat uit 3 momenten) 1 perso(o)n(en) a € 745,00 
b. Implementatie kosten a € 2.595,00 
c. Digitale handtekening a € 0,49 (per email) per handtekening 

2.4 Alle in de Principeovereenkomst en de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.  

2.5 Gebruiker heeft na ondertekening van de Principeovereenkomst en/of de Overeenkomst in totaal recht 
op maximaal 5 uur aan kosteloze ondersteuning (‘Support'). Onder Support wordt verstaan: het door 
Flexmeester op digitale of telefonische wijze ondersteunen van Gebruiker bij het gebruik van het 
Flexmeester Systeem. De registratie van deze uren wordt gedaan door Flexmeester. Nadat de uren voor 
kosteloze Support zijn verbruikt, is Gebruiker gehouden het verdere Support op basis van consultancy-
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diensten af te nemen tegen een uurtarief van € 138,50.  

2.6 Bij het proces van implementatie, d.w.z. het aansluiten van het Flexmeester Systeem op het systeem 
van Gebruiker, zal vanuit Gebruiker (NAAM), (“de Contactpersoon”) het directe aanspreekpunt zijn voor 
Flexmeester. Vanuit efficiency overwegingen zal Flexmeester uitsluitend met de Contactpersoon 
communiceren en dienen eventuele vragen/Support terzake het Flexmeester Systeem ook via de 
Contactpersoon te verlopen. Dat laatste om fragmentatie te voorkomen.   

2.7 Gebruiker geeft toestemming voor automatisch incassering van de Flexmeester-kosten via het 
navolgende IBAN nummer {{Prospect|IBAN}} 

Deze Principe Overeenkomst is getekend: 

Voor en namens: 

FlexMR BV 

{{flexmeester_signature}} 

 

 

 

__________________ 

Door: P. Software 

Titel: bestuurder 

Datum: 18-12-2022 

 

Plaats: Rotterdam 

 Voor en namens: 

Uitzendbureau X 

{{signature}} 

 

 

 

__________________ 

Door: M. Test 

Titel:  bestuurder 

Datum: 18-12-2022 

 

Plaats:  Utrecht 

 

 

 


