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1. Flexdoktersassistente.nl is een Nederlandse eenmanszaak, ingeschreven bij de KvK onderRGB 213-0-55
nummer 81315910, met als doel de uitoefening van flexibele ondersteuning voor
huisartsenpraktijken en overige eerste lijnszorg in de vorm van zorgassistentie.
2. De algemene voorwaarden zijn onverwijld van toepassing op elke opdracht die aan
Flexdoktersassistente.nl wordt verstrekt, zowel schriftelijk als mondeling.
3. Een verstrekte opdracht kan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos
worden geannuleerd.
4. Flexdoktersassistente.nl behoudt zich het recht bij annulering van de opdracht binnen 14 tot
7 dagen voor aanvang van de opdracht 50% van de overeengekomen uren van de opdracht
in rekening te brengen.
5. Flexdoktersassitetente.nl behoudt zich het recht bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang
van de opdracht 100% van de overeengekomen uren van de opdracht in rekening te
brengen.
6. Het uurtarief en de reiskostenvergoeding die Flexdoktersassistente.nl met haar
opdrachtgever overeenkomt geldt voor het betreffende kalanderjaar. Jaarlijks worden de
tarieven geïndexeerd.
7. Facturen worden wekelijks achteraf opgemaakt en verstrekt aan de opdrachtgever
betreffende de gemaakte uren van de voorafgaande week.
8. De daadwerkelijk gemaakte uren op locatie vormen de basis voor de facturatie, dit met een
minimum van de overeengekomen uren conform opdracht.
9. De betalingstermijn van de verstrekte facturen is 14 dagen.
10. Flexdoktersassistente.nl behoudt zich het recht om incassokosten en/of wettelijke rente
door te belasten als facturen niet tijdig worden betaald.
11. Flexdoktersassistente.nl verleent haar diensten onder de voorwaarden en
bedrijfsverzekering van haar opdrachtgever.
12. Flexdoktersassistente.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aansprakelijkheden die
derden bij de opdrachtgever stellen.
13. Elke overige vorm van aansprakelijkheid of schadevergoeding jegens Flexdoktersassistente.nl
of haar medewerkers die hun beroep uitvoeren is uitgesloten.
14. Flexdoktersassistente.nl is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden
in te schakelen.
15. Opdrachten worden door Flexdoktersassistente.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in
het algemeen aan de wijze waarop aan die opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven,
geen rechten ontlenen.
16. Flexdoktersassistente.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van
afspraken en/of verplichtingen in geval van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden.
17. Flexdoktersassistente.nl verplicht zich om haar opdrachtgever tijdig en volledig op de hoogte
te stellen van alle wijzigen met betrekking tot gemaakte afspraken en/of over aangegane
verplichtingen.
18. Het is opdrachtgever niet toegestaan om direct of indirect medewerkers en/of zzp-ers van
Flexdoktersassistente.nl in te huren zonder tussenkomst van Flexdoktersassistente.nl, dan
wel te werven als eigen personeel zonder Flexdoktersassistente.nl daarin volledig te
compenseren.
19. Op de rechtsverhouding tussen Flexdoktersassistente.nl en opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
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