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Algemene voorwaarden Personal Screening 
 
PS Personal Screening 
Opdrachtgever De partij aan wie door PS een offerte is uitgebracht, respectievelijk 

de partij die aan PS opdracht heeft verleend tot uitvoering van 
werkzaamheden, respectievelijk de partij met wie PS een 
overeenkomst is aangegaan tot uitvoering van werkzaamheden. 

Overeenkomst Een door PS en opdrachtgever afgesloten overeenkomst of een 
door wederpartij aan PS verstrekte opdracht tot verrichting van 
werkzaamheden, als nader omschreven in titel 7 boek 7 Burgerlijk 
Wetboek (BW) 

 
Artikel 1 Dienstverlening 
1. PS levert diensten op het gebied van het screenen van natuurlijke personen. PS screent op verzoek 
van de opdrachtgever zijn / haar huidige financiële / persoonlijk situatie en verleden. Opdrachtgever 
heeft de intentie een overeenkomst aan te gaan en kan met het screeningscertificaat dat PS vertrekt 
zijn/haar financiële gegoedheid aantonen. PS bepaalt de wijze waarop het overeengekomen 
uitgevoerd wordt en draagt ervoor zorg dat de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen 
worden uitgevoerd. 
 
2. De algemene voorwaarden zoals hier omschreven worden geacht deel uit te maken van iedere 
overeenkomst tussen opdrachtgever en PS, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door PS uitdrukkelijk en 
schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte, opdracht of overeenkomst bij 
gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het verlenen, respectievelijk het sluiten waarvoor de 
wijziging of aanvulling is aangebracht. 

4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PS 
en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel 
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 2 Opdrachten / offerte 
1. PS heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan 
dan wel deze door derden te laten uitvoeren. 

2. De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst / opdracht uitvoering wordt gegeven, wordt 
door PS naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. 

3. Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de overeenkomst / opdracht geeft de 
wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst / opdracht op te 
schorten, noch leidt dit tot schadeplichtigheid van PS. 

4. De wederpartij is gehouden om PS (tijdig) alle benodigde gegevens te verstrekken welke nodig zijn 
voor de uitvoering van de overeengekomen / opgedragen werkzaamheden en de wederpartij geeft PS 
hierbij uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken en -voor zover vereist bij de 
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uitvoering van de werkzaamheden te delen met partijen die nodig zijn om een overeenkomst / 
samenwerking tot stand te laten komen.  Indien PS  de overeengekomen prestatie niet kan verrichten 
doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander 
beletsel van zijn zijde opkomt, is de wederpartij in verzuim en heeft PS  recht op vergoeding van de 
door haar gemaakte kosten, welke worden gesteld op het bedrag dat door de wederpartij is 
verschuldigd voor de uit te voeren werkzaamheden. Afzegging van (een) geplande bespreking(en) 
kan tot 24 uur vooraf kosteloos plaatsvinden. Ingeval dit op een later tijdstip plaatsvindt, dan is PS 
gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij door te berekenen. 

5. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat PS de inhoud 
van de opdracht wijzigt/aanvult, zal PS daarover nader in overleg treden met de opdrachtgever. 
Wijziging/aanvulling kan van invloed zijn op de overeengekomen vergoeding, doch niet voordat de 
opdrachtgever met de wijziging/aanvulling heeft ingestemd. 

Artikel 3 Tarieven en betaling 
1.Voor de diensten van PS, gelden vaste tarieven, welke inclusief btw zijn, en welke op aanvraag 
beschikbaar worden gesteld. 

2. Het tarief geldend op de dag van het uitbrengen van de offerte is bepalend voor de betreffende 
opdracht. 

3. Alle bedragen zijn in Euro, inclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw), voor zover van 
toepassing. 

4. PS kan per factuur administratiekosten in rekening brengen. 

5. Facturering van alle PS diensten zal plaatsvinden voor het uitleveren van het bestelde product. 
Voor betaling geldt een termijn van 5 dagen na dagtekening factuur. Betaling geschiedt op een door 
PS  te noemen bankrekening. 

6. PS zal na volledige betaling door opdrachtgevers van het verschuldigde factuurbedrag overgaan tot 
verstrekking van het certificaat. 

7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 5 zal over het factuurbedrag 
een rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur die overeenkomt met de 
wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.  

8. Indien opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreke blijft, waardoor PS genoodzaakt 
wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de 
opdrachtgever aan PS buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het 
(restant) factuurbedrag, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt. 

Artikel 4 Vertrouwelijkheid 
1. PS behandelt alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht 
geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen. PS 
kan en indien nodig informatie delen met derde die betrokken zijn tot de totstandkoming van het 
bestelde product. PS zal na levering van het product documenten in een beschermde omgeving 
bewaren en dusdanig bewerken / opslaan zodat het niet meer bruikbaar is voor andere doeleinden. 
PS zal geen persoonlijke gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. PS zal geen relaties van 
partijen die betrokken zijn tot de tot stand komen van het gevraagde product benaderen dan waarvoor 
zij opdracht heeft gekregen. 
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2. Opdrachtgever geeft PS toestemming om de verkregen informatie beschikbaar te stellen aan door 
PS in te schakelen deskundigen op deelterreinen met het oog op advisering cq goedkeuring, uiteraard 
eveneens onder geheimhoudingsplicht. 

Artikel 5 Opschorting en ontbinding 
1. PS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, 
indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig of tijdig nakomt, ook niet 
nadat deze ter zake in gebreke is gesteld en niet alsnog binnen een redelijke termijn de verplichtingen 
nakomt. 

2. Voorts is PS bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke 
van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet langer van PS gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid 
niet mag worden verwacht. 

Artikel 6 Opzegging en beëindiging 
1. Indien de opdracht tussentijds door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft PS recht op vergoeding 
van de door haar geleden schade, welke maximaal de voor de opdracht overeengekomen vergoeding 
bedraagt, tenzij de opzegging aan PS is te wijten. 

2. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door PS, zal PS in overleg met opdrachtgever 
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover mogelijk, aan 
derden, tenzij zulks redelijkerwijze niet van PS gevraagd kan worden. 

3. Indien deze overdracht van de werkzaamheden voor PS  extra kosten met zich meebrengt, worden 
deze kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Vooraf zullen wij u hierover informeren. 

4. Na betaling van de verschuldigde bedragen aan PS en verzending door PS van het certificaat 
vervalt de verantwoordelijkheid van PS.   

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
1. PS sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van haar dienstverlening. 

2. PS  is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar 
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar van PS 
in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van PS  beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de 
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 
3. PS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige informatie die op onze website of gelieerde 
websites of andere informatiedragers staat of zal staan. 

4. PS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PS  is uitgegaan van door de 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid voor PS kenbaar behoorde te zijn.  

5. Bij het onjuist of vervalsen van documenten door opdrachtgever zal PS aangifte doen bij de politie. 

6. De uiteindelijke acceptatie van een certificaat ligt ten alle tijden buiten de verantwoordelijkheid van 
PS. PS levert een product aan opdrachtgever, daar stopt tevens de dienstverlening.  
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7. PS heeft een rol tot het screenen van een natuurlijk persoon en zal de opdrachtgever een bij 
goedkeuring een certificaat overhandigen. Dit certificaat kan opdrachtgever gebruiken voor het o.a. 
verkrijgen van een baan, het afsluiten van een lening, het aangaan van een zakelijke relatie of het 
kopen/huren van een woning. De opdrachtgever kan met zijn certificaat op verschillende manieren 
laten zien dat hij / zij een persoon is in een stabiele situatie om een overeenkomst aan te gaan.  PS is 
hierin geen partij en kan zodoende ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele 
nalatigheid, onjuiste informatie of het niet tot stand komen van de overeenkomst. 

9. PS kan nimmer, direct of indirect, aansprakelijk worden gehouden voor wanprestaties waarmee 
opdrachtgever afspraken gemaakt heeft en zijn certificaat heeft ingezet. PS vertrekt enkel een 
certificaat en daarmee vervallen verdere verantwoordelijkheden. PS heeft enkele opdracht gekregen 
tot het screenen en daar een getekende opdracht voor ontvangen. 

Artikel 8 Geheimhouding 
1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader 
van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk 
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen 
informatie. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is 
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te 
verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde 
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij en is de andere partij niet gerechtigd tot 
ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan. 

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht 
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten en/of rechtshandelingen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen 
middels goed onderling overleg. 

2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen middels goed 
onderling overleg, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats 
van Personal Screening. 

3. Op elke opdracht tussen Personal Screening en de opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende 
rechtshandelingen en/of geschillen is Nederlands recht van toepassing.  
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