
ALGEMENE VOORWAARDEN  

Deze algemene voorwaarden,  zijn van toepassing voor alle relaties tussen Partena Professional Business Solutions met als 

uniek ondernemings- nummer 0479.282.740 (hierna ‘Partena Professional’ genoemd) en de Klant. Deze bijlage geldt boven alle 

andere algemene voorwaarden en bijzonderlijk de algemene voorwaarden van de Klant. De klant bevestigd deze te hebben 

gelezen en goedgekeurd.  

 

1. VERPLICHTINGEN PARTENA PROFESSIONAL   

 

1.1 Partena Professional zal erop toezien de Opdracht uit te voeren overeenkomstig de Belgische wetten en met de zorg, 

kennis van zaken en knowhow die kenmerkend zijn voor professionals op het vlak van sociale wetgeving in ruime zin en 

met de loyaliteit die vereist is voor de uitvoering van de opdracht. Echter, gezien het feit dat de materie die het voorwerp 

uitmaakt van de Opdracht onder het bijzonder complexe domein van het sociaal recht in het algemeen valt, dat vatbaar is 

voor verschillende interpretaties en permanente aanpassingen door de on- ophoudelijke ontwikkelingen van de sociale 

wetgeving in ruime zin, soms met terugwerkende kracht, erkent de Klant dat Partena Professional geen resultaat- maar een 

middelen- verbintenis aangaat bij het verrichten van zijn diensten.   

1.2 Gelet op de bepalingen beschreven in artikel 2.1. zal Partena Professional erop toezien dat de Consultant(s) die is (zijn) 

toe- gewezen aan de Opdracht over de vereiste professionele competenties en kwalificaties beschikt (beschikken), waarbij 

rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de Klant, de beschikbaarheid van de Consultant(s) en het budget van 

de Klant.   

1.3 De diensten die deel uitmaken van de Opdracht worden onder de leiding en het toezicht van Partena Professional verricht 

door het eigen personeel of door personeel dat bevoegd is te handelen onder de verantwoordelijkheid van Partena 

Professional. Partena Professional en zijn Consultants leveren hun diensten volledig onafhankelijk van de Klant. In dit kader 

verbindt Partena Professional zich ertoe om de verplichtingen na te leven waarin de sociale en fiscale wetgeving  en het 

sociaal recht voorzien en die toepasselijk zijn op zijn werknemers en medewerkers die bevoegd zijn te handelen onder zijn 

verantwoordelijkheid.  De Partijen bevestigen dat de vrijheid en onafhankelijkheid waarover zij in de uitvoering van de 

opdracht beschikken, een essentieel element vormen.   

 

2 TARIEVEN EN FACTURATIE VAN DE DIENSTEN  

 

2.1 Partena Professional zal aan het einde van elke maand waarin diensten werden geleverd een factuur opstellen met het 

bedrag dat overeenstemt met de dienstverlening op basis van de tarieven vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Een 

gedetailleerd overzicht van deze diensten zal bij de maandelijkse factuur worden gevoegd.  

2.2 De Klant betaalt alle bedragen die aan Partena Professional verschuldigd zijn in euro via overschrijving op de rekening van 

Partena Professional dit binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur. Betalingen worden gedaan 

overeenkomstig de instructies op de factuur.  

2.3 Alle vermelde tarieven zijn exclusief btw en elke andere belasting.   

2.4 Behoudens betwisting van de factuur volgens de modaliteiten beschreven in artikel 2.5., kan Partena Professional, bij niet-

betaling van de verschuldigde bedragen door de Klant op de vervaldag van de factuur, zonder voorafgaande aanmaning, 

10 % toeslag op het resterende bedrag toepassen.   

2.5 Bij gebrek aan een gemotiveerde schriftelijke betwisting van een factuur binnen vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum 

van verzending, wordt ze geacht aanvaard te zijn. In geval van geschil tussen de Partijen, ongeacht de oorsprong ervan, 

moeten de facturen die op het ogenblik van het geschil niet worden betwist, betaald worden. Er kan geen sprake zijn van 

compensatie tussen een eventueel door de Klant gevorderde schadevergoeding en de niet-betwiste facturen uitgegeven 

door Partena Professional.  

2.6 Partena Professional behoudt zich het recht voor de uitvoering van de Opdracht, zonder voorafgaande kennisgeving of 

schadevergoeding, te schorsen of te beëindigen in geval van aanhoudende niet-betaling door de Klant van een niet-betwiste 

factuur en dit ondanks een schriftelijke aanmaning na de vervaldatum van de desbetreffende factuur. 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID  

 

3.1 De Partijen beperken uitdrukkelijk de verplichtingen van Partena Professional tot het aanwenden van de inspanningen 

en middelen die nodig zijn voor het verstrekken van de overeengekomen diensten door de Consultants die over de 

aangepaste kwalificaties en de vereiste ervaring beschikken om dit type van Opdracht uit te voeren. De 

aansprakelijkheid van Partena Professional zal beperkt worden zoals beschreven in punt 3.3.  

 

3.2 Als professional zal Partena Professional aansprakelijk worden gesteld voor de algemene kwaliteit van de diensten 

geleverd aan de Klant. Partena Professional zal echter enkel aansprakelijk zijn in het geval waarin de diensten onjuist 

of onvolledig zijn en dat:  -de Klant een fout aantoont die het gevolg is van een verzuim of onaanvaardbare nalatigheid 

van Partena Professional als professional;  

 

3.2.1  De Klant bewijst dat er rechtstreekse schade is aangericht die het gevolg is van deze fout en het bedrag ervan 

aantoont;  

3.2.2  Over de procedure voor een eventuele vergoeding ten laste van Partena Professional tussen de Partijen overlegd 

wordt vooraleer een rechtsvordering wordt ingesteld.  

3.3 De Consultant en Partena Professional zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de vertragingen, de 

nalatigheden, het gedrag of het verzuim van de Klant of de door hem tewerkgestelde personen waarvoor hij 

verantwoordelijk is, met name met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die van invloed kan zijn op de uitvoering 

van de Opdracht.  

3.4 Partena Professional aanvaardt zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor alle schade als gevolg van tekortkomingen 

van Partena Professional of zijn personeel, onder volgende voorwaarden en voorbehoud, als de Klant of diens 

verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid aantoont dat Partena Professional de schade kon hebben vermeden als het 



zich normaal vooruitziend had gedragen: -Bij de vaststelling van de te compenseren schade zal uitsluitend rekening 

worden gehouden met de rechtstreekse schade die Partena Professional redelijkerwijs had kunnen voorzien.  

3.4.1  De Klant kan geen aanspraak maken op de vergoeding van andere geleden schade zoals onrechtstreekse schade, 

bijvoorbeeld financiële verliezen aan interesten, beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, 

verhoging van de algemene kosten, enz.  

3.4.2  Indien mogelijk, en in onderlinge overeenstemming met de Klant, zal Partena Professional de fout op eigen kosten 

herstellen. In dat geval zal de Klant geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

3.4.3  Partena Professional is aansprakelijk ten aanzien van de Klant of zijn verzekeraar ten belope van een 

maximumbedrag per schadegeval, dat overeenstemt met het bedrag van de tarieven ten laste van de Klant voor de 

duur van de Opdracht met een maximum van 12 maanden.  

3.4.4  De Klant vrijwaart Partena Professional voor eventuele aanspraken van derden. Wanneer aan een derde schade 

berokkend is waarvoor de Klant aansprakelijk wordt gesteld, kan Partena Professional (of zijn verzekeraar) zich tegen 

de Klant keren om de hem gevraagde schadevergoeding op de Klant te verhalen. De Klant zal ervoor zorgen dat dit 

risico op een schadegeval gedekt wordt door zijn bedrijfspolis BA. De franchise van deze polis is ten laste van de 

Klant. -De aansprakelijkheid van Partena Professional zal niet beperkt worden in geval van een zware fout of bedrog. 

 

4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT  

 

4.1 De Klant verbindt zich ertoe zo snel mogelijk alle moeilijkheden, opmerkingen en suggesties mee te delen die hij zou 

willen maken in verband met de door Partena Professional geleverde diensten teneinde de verwachte resultaten te 

verbeteren van de Opdracht die hij aan Partena Professional heeft gegeven.  

4.2 De Klant verbindt zich ertoe de Consultant alle vereiste documenten en informatie te bezorgen, toegang te verstrekken 

tot nuttige programma's en bestanden en de vereiste veiligheidsmachtigingen toe te kennen voor de succesvolle 

verrichting van haar diensten.  De Klant is alleen verantwoordelijk voor de wezenlijke inhoud, de juistheid, de 

samenhang, de volledigheid en de actualiteit van de informatie die hij verstrekt aan de Consultant.  

De Klant verbindt zich ertoe de instructies te beperken en aan de Consultant uitsluitend de informatie mee te delen 

met betrekking tot het overeengekomen werk. Alle andere richtlijnen vallen rechtstreeks onder de werkgever van de 

Consultant,    

De Klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe aan om het even welke derden geen enkel element in zijn bezit mee te delen 

met betrekking tot de informatie en analyses van Partena Professional en hij zal alle nodige voorzorgsmaatregelen 

nemen om hun onrechtmatige bekendmaking te voorkomen, met name door zijn medewerkers.  

4.3 Partena Professional en zijn Consultant voeren onderhavige opdracht in alle zelfstandigheid uit en hebben niet het 

recht noch de bevoegdheid om de Klant te vertegenwoordigen, tenzij hij hen hiervoor vooraf een schriftelijk mandaat 

heeft gegeven. Partena Professional of zijn Consultant zijn op geen enkele wijze ondergeschikt aan de Klant. Deze 

clausule wordt als een essentieel bestanddeel voor de uitvoering van de Opdracht erkend. Partena Professional oefent 

via zijn Consultant de Opdracht qua werkuren en persoonlijke organisatie volledig autonoom uit. Daarbij wordt echter 

rekening gehouden met de voorwaarden die overeengekomen werden tussen Partena Professional en de Klant. Hij 

zal alle nodige maatregelen treffen om een optimale uitvoering van de Opdracht te verzekeren en zal de Klant zo 

gedetailleerd als hem gevraagd wordt de resultaten van zijn werkzaamheden meedelen.   

 

5. VERTROUWELIJKHEID  

 

5.1 Beide Partijen gaan ermee akkoord om de informatie of het materiaal dat werd meegedeeld als vertrouwelijk te 

beschouwen en dit dus niet te kopiëren, aan te passen, te wijzigen of te verspreiden aan om het even welke derde. 

Deze vertrouwelijkheidsplicht inzake de informatie met betrekking tot de andere Partij, haar zaken, organisatie, 

werkwijze, knowhow, klanten, personeel, programma’s, producten en om het even welke relatie met derde 

ondernemingen blijft bestaan net zolang de informatie in kwestie haar vertrouwelijke karakter behoudt, dus ook na 

afloop van deze opdracht. Elke Partij stelt onmiddellijk de andere Partij op de hoogte van het bezit, het gebruik, de 

kennis of de poging om toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie, door iedere persoon die niet gemachtigd is 

om deze te gebruiken of er kennis van te hebben. 

 

6. INTEGRALITEIT  

 

6.1 Deze bijlage drukt het geheel van de verplichtingen van de Partijen uit. Ze annuleert en vervangt daarom elk akkoord, 

mededeling, offerte of mail, mondeling of schriftelijk geformuleerd, uitgewisseld of gesloten tussen de Partijen. Ze 

primeert op alle andere bepalingen, met inbegrip van de algemene bepalingen van de Klant. Elke wijziging aan dit 

document moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bijlage die door beide Partijen is ondertekend en die 

noodzakelijk deel zal uitmaken van dit onderhavige document. In dat geval zal ze primeren op deze algemene 

voorwaarden.  

 

7. VERZOENING  

 

7.1 Voor alle gevallen die niet voorzien zijn in deze bijlage of voor alle moeilijkheden bij de toepassing of interpretatie 

ervan, komen de Partijen overeen onderling overleg te plegen om in een optimale wederzijdse verstandhouding de 

beste oplossing te vinden vóór het geschil voor de bevoegde rechtbanken wordt gebracht.  

 

8. NIETIGHEID  

 

8.1 De bepalingen die een openbare of dwingende wettelijke of reglementaire bepaling zouden schenden, worden 

gehouden voor niet-geschreven, zonder dat deze nietigheid een invloed heeft op de geldigheid van de overige 

bepalingen van dit document. In het geval een bepaling nietig, onwettig of niet-toepasselijk wordt verklaard door een 



rechterlijke beslissing of een overheidsinstantie, zullen de Partijen trachten onmiddellijk en in goed vertrouwen te 

onderhandelen over een geldige bepaling met een gelijkwaardig economische effect of een effect dat zo dicht mogelijk 

dat van de geannuleerde bepaling benadert.  

 

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN  

 

9.1 Dit onderhavig document is onderworpen aan het Belgisch recht en in het geval de Partijen niet in staat zijn een 

minnelijke schikking te treffen om het geschil op te lossen, (overeenkomstig artikel 8), zijn uitsluitend de hoven en 

rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.  

 

10. BIJZONDERE VOORWAARDEN ‘Sparring Time’ 

Deze bijzondere voorwaarden,  zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Partena Professional Business 

Solutions met als uniek ondernemings- nummer 0479.282.740 (hierna ‘Partena Professional’ genoemd) en de Klant 

in het kader van de dienst “Sparring Time”. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling van de algemene 

voorwaarden van Partena Professional (bijlage 1) en primeren daar waar zij afwijken van die algemene voorwaarden. 

De klant bevestigd deze te hebben gelezen en goedgekeurd. 

10.1 OMSCHRIJVING EN TOEPASSINGSGEBIED  

10.1.1 Partena Professional biedt in het kader van deze dienstverlening de mogelijkheid aan de Klant om 

gedurende een één uur durend Videocall contactmoment gebruik te maken van de expertise, ervaring en know how 

van Partena Professional op het vlak van sociale wetgeving. 

10.1.2 Eventuele adviezen gegeven door Partena Professional in het kader van deze dienstverlening worden louter 

op mondelinge wijze verstrekt binnen het daartoe voorziene en vooraf per e-mail afgesproken tijdsbestek. 

10.1.3 Het toepassingsgebied van voormelde dienstverlening strekt zich uit tot juridische adviezen inzake ontslag 

situaties, sociale actualiteiten, internationale tewerkstelling, arbeidsduur en loonoptimalisatie (niet limitatief). Volgende 

zaken worden specifiek uitgesloten van het toepassingsgebied van deze dienstverlening: uitwerken van gedetailleerde 

documenten of oplossingen, bezoeken ter plaatse, gesprekken of opdrachten die langer duren dan één uur, payroll-

technische ondersteuning, … (niet exhaustieve lijst). 

 

10.2 TARIEVEN EN FACTURATIE VAN DE DIENST “SPARRING TIME”  

10.2.1 Het aangerekende tarief voor deze dienstverlening bedraagt 170 euro per begonnen uur, exclusief btw. 

10.2.2 Partena Professional zal na afloop van het gesprek en uiterlijk aan het einde van de maand waarin dienst 

werd geleverd een factuur opstellen voor de geleverde dienst.  

 

10.3 BESTELLING EN ANNULATIE 

10.3.1 De dienstverlening wordt besteld via de website van Partena Professional (www.Partena Professional-

professional.be) , de bestelling wordt enkel geacht te zijn aanvaard na bevestiging door per e-mail aan de Klant en 

aanvaarding van de voorwaarden door de Klant op het moment van de bestelling van de dienstverlening en tegelijk 

de aanvraag tot gesprek met een expert.  

10.3.2 Deze dienstverlening kan door de Klant per e-mail door de Klant kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur 

voorafgaand aan het geplande gesprek op legalpartners@Partena Professional.be . In geval van annulering binnen 

de 24 uren voorafgaand aan het geplande gesprek zal het forfait van 170 euro excl. btw worden aangerekend. 

http://www.partena-professional.be/
http://www.partena-professional.be/
mailto:legalpartners@partena.be

