Algemene voorwaarden (AV) van Striedinger Consulting GmbH voor
de bemiddeling van bestellingen en diensten
§ 1. Algemeen
(1) Striedinger Consulting GmbH gevestigd in Lakeside B10a, 9020 Klagenfurt, hierna
onderaannemer genoemd, levert de diensten vermeld in § 1, lid 2 aan hun contractuele
partners, klant (hierna "opdrachtgever" genoemd) en aannemer (hierna "aannemer"
genoemd), volgens de volgende Algemene Voorwaarden.
(2) De diensten omvatten bemiddeling van opdrachten aan aannemers evenals diensten in
de informatietechnologie.
(3) De omvang van de aangeboden diensten evenals het bedrag van de bijbehorende
vergoedingen en hun betalingswijze resulteren uit de afgesloten arbeidsovereenkomst.

§ 2 Afsluiten van het contract
(1) Het contract tussen de opdrachtgever en onderaannemer komt tot stand door een
schriftelijke opdracht van de opdrachtgever en de aanvaarding in de vorm van een
schriftelijke orderbevestiging van onderaannemer. De onderaannemer behoudt zich de
aanvaarding van de bestelling voor, deze is niet bindend voor de onderaannemer.
(2) Het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer komt tot stand door
ondertekening van een arbeidsovereenkomst door beide partijen.
(3) De diensten als gevolg van de huidige prestatiespecificatie over de dienst in kwestie of
die voortvloeien uit schriftelijke overeenkomsten worden beschouwd als contractueel
overeengekomen. Om wijzigingen geldig te laten zijn, is een schriftelijke bevestiging van alle
partijen nodig.

§ 3 Rechten en plichten aannemer en opdrachtgever
(1) Met het afsluiten van een contract tussen opdrachtgever en aannemer, ongeacht in
welke vorm, is de activiteit voltooid door de onderaannemer.
(2) Personeelswijzigingen in lopende projecten van de aannemer zijn niet toegestaan.
Projecten moeten worden uitgevoerd door hetzelfde personeel.
(3) De aannemer is verplicht om personeelswijzigingen wegens vakantie of ziekte direct na
de bekendmaking of vooraf (bijv. bij aangevraagde vakantie) af te stemmen met de
opdrachtgever en mee te delen aan de onderaannemer.

(4) Andere, niet-geautoriseerde personeelswijzigingen worden bestraft met een boete van €
1.000,00.
(5) De contractant/ aannemer is verplicht alle verifieerbare boekhoudkundige documenten,
zoals records en ondertekende werk- en prestatiebevestigingen die benodigd zijn om
ondernemersdiensten te compenseren, te laten bevestigen door de opdrachtgever en per email naar onderaannemer te sturen.

§ 4 Opzegging
(1) Opzegging moet schriftelijk gebeuren.

§ 5 Aansprakelijkheid
(1) Subcontractant/ onderaannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever, aannemer en derden.
§ 6 Klantbescherming en vertrouwelijke klantgegevens
(1) De opdrachtgever en de aannemer zijn uitdrukkelijk niet verplicht om een zakelijke
relatie met een via de onderaannemer aangekondigde of geassocieerde zakenpartner aan te

gaan, en/ of om met een klant van zo’n andere partij contracten af te sluiten voor
soortgelijke technische diensten.
(2) Bij een overtreding dient een contractuele boete van 15% van het totale netto
ordervolume over de gehele periode van de overtreding te worden betaald aan
onderaannemer, maximaal voor 18 maanden maar tenminste voor een bedrag van € 10.000.
(3) De opdrachtgever en de aannemer mogen geen medewerkers van de andere partij
werven, aannemen of met hen een zakelijke relatie aangaan gedurende een periode van 18
maanden. Overtredingen zijn onderworpen aan een contractuele boete van € 6.000 per
aangeworven werknemer, te betalen aan de onderaannemer.
(4) Met betrekking tot de door de onderaannemer verstrekte gegevens aan de
opdrachtgever en de aannemer wordt vertrouwelijkheid overeengekomen. Deze
documenten mogen niet worden doorgegeven aan derden. Deze verplichting blijft ook
bestaan na de beëindiging van het contract en het zakelijke contact, gedurende vijf jaar.

§ 7 Betaling
(1) De facturen worden betaald op het rekeningnummer van STRIEDINGER Consulting
GmbH. Na ontvangst wordt de betaling nog dezelfde dag aan de aannemer doorgezet.

§ 8 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
(1) Bij geschillen die voortvloeien uit dit contract geldt het recht op plaats van uitvoering. De
bevoegde rechtbank is de bevoegde rechtbank van de eiser.
(2) De ondoeltreffendheid van individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
heeft niet de ineffectiviteit van het geheel aan voorwaarden tot gevolg. In dit geval zullen de
contractpartners onmiddellijk moeite doen om het in de ondoeltreffende bepaling
nagestreefde economische succes op een andere, wettelijke toegestane manier te bereiken.

(3) Wijzigingen en aanvullingen op de contracten moeten schriftelijk worden vastgelegd om
rechtsgeldig te zijn.

