Algemene inleenbepalingen

1. De bijstandsuitkering van de kandidaat loopt gedurende de inzet door. De inzet vindt
plaats in het kader van de re-integratie van de kandidaat. De opdrachtgever stimuleert
de kandidaat daartoe bij het ontwikkelen van zijn vaardigheden en werkervaring.
2. De inzet van de kandidaat stopt wanneer de kandidaat elders een vaste(re) baan vindt.
3. De opdracht wordt ten behoeve van de gemeente administratief en financieel
afgewikkeld door Flextensie Nederland b.v.
4. De kandidaat vult aan het eind van de maand (of opdracht) een urenstaat in. De
opdrachtgever tekent deze urenstaat. De kandidaat of de opdrachtgever verstuurt deze
aan administratie@flextensie.nl of per post aan Flextensie Nederland b.v., Hellingweg 96
G, 2583 WH Den Haag.
5. Voor de kandidaat gelden de algemene huisregels c.q. ordevoorschriften zoals die
gelden bij de opdrachtgever.
6. Ziek- en herstelmeldingen dienen door de kandidaat zowel bij de Flexte nsiecontactpersoon van de gemeente als bij de opdrachtgever te geschieden. Ziekte -en
verlofuren worden niet bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
7. Op grond van artikel 6:170, eerste lid, van het BW en artikel 1, eerste lid sub A, van de
Arbeidsomstandighedenwet is de opdrachtgever verantwoordelijk voor allen die onder
zijn toezicht werken.
8. De opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van de schade die de kandidaat aan
persoon of goed overkomt tijdens de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever
dient voor eigen rekening een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
9. De betreffende gemeente en Flextensie Nederland b.v. accepteren geen
aansprakelijkheid voor eventuele toegebrachte schade of verbintenissen en
verplichtingen die de kandidaat mocht hebben aangegaan, of die op andere wijze voor
hem zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derde, al dan niet met diens
toestemming.
10. Op de opdrachtgever rust de wettelijke verplichting de nodige zorg aan te wenden,
zodat de kandidaat ten gevolge van zijn werkzaamheden geen schade aan zijn persoon
of goed lijdt en alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor zo volledig mogelijke
waarborging van veiligheid, welzijn en gezondheid.
11. De opdrachtgever ziet erop toe dat de voor de opdrachtgever geldende voo rschriften
volgens de Arbeidsomstandighedenwet worden nageleefd.

