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Juridisch Interim
Aanvullende voorwaarden
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Artikel 1. Definities
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Juridische Flex: De Overeenkomst met TICECO Legal Services,
waarbij sprake is van één of meerdere vaste medewerkers die
ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten,
waarbij de werkzaamheden niet of nauwelijks worden uitgevoerd op de locatie van de Opdrachtgever en waarbij evenmin
sprake is van een vaste dag/tijd of aaneengesloten periode
waar(in) de werkzaamheden zullen worden verricht.
Juridisch Interim: De Overeenkomst met TICECO Legal Services,
waarbij sprake is van één of meerdere vaste medewerkers die
ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten,
met als doel het tijdelijk vervullen van een functie en/of uitvoeren van specifieke taken in de organisatie van de Opdrachtgever, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De werkzaamheden zullen in beginsel worden uitgevoerd op de locatie van de Opdrachtgever en waarbij sprake
is van een vaste dag/tijd of aaneengesloten periode waar(in) de
werkzaamheden zullen worden verricht.
Basisomvang: Het aantal uren voor de Werkzaamheden zoals
vastgelegd in de Overeenkomst.
Minimum Omvang: Het minimumaantal uren waarvoor de Opdrachtgever aan TICECo Legal Services een honorarium verschuldigd is.
Basisperiode: De periode waarover de Opdrachtgever achteraf
een afrekening ontvangt van de omvang van de door de medewerker(s) van TICECo Legal Services uitgevoerde werkzaamheden.

2.2.

Deze Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met –de Algemene Voorwaarden van TICECo Legal Services en zijn van toepassing op alle Juridisch Flex- en Juridisch Interim overeenkomsten tussen TICECo Legal Services en de Opdrachtgever.
Waar deze Aanvullende Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren deze Aanvullende Voorwaarden.

Artikel 3. Bevoegdheden Interim Overeenkomst
3.1.

3.2.

3.3.

De medewerker van TICECo Legal Services zal van de Opdrachtgever voldoende bevoegdheden en budget toegewezen krijgen
om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. De
Opdrachtgever zal voornoemde bevoegdheden en budget
schriftelijk bevestigen, waarna deze deel uit zullen maken van
de overeenkomst.
De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de bevoegdheden of het budget te wijzigen of in te trekken. De Opdrachtgever
zal dit tijdig en duidelijk melden aan het management van
TICECo Legal Services en de betreffende medewerker.
Beëindiging van de Overeenkomst houdt eveneens een beëindiging in van de door de Opdrachtgever aan (de medewerker
van) TICECo Legal Services.

4.2.

De Minimum Omvang van een overeenkomst is gelijk aan 75%
van de Basisomvang en met een absoluut minimum van:
a) Juridisch Flex: twee (2) uur per week.
b) Juridisch Interim: vier (4) uur per dag en één (1) dag per
week.
De Minimum Duur is drie (3) maanden.

Artikel 6. Voorschot, honorarium en periodieke afrekening
6.1.

6.2.
6.3.

De Opdrachtgever is maandelijks een voorschot verschuldigd
ten bedrage van het verlaagde Standaard Honorarium vermenigvuldigd met de Basisomvang van één (1) maand, vermeerderd met de voorzienbare Facultatieve Kosten van die maand.
Bij het ontbreken van een Basisperiode in de overeenkomst, is
deze gelijk aan de duur van de overeenkomst met een maximum van één (1) jaar.
Het bedrag van de afrekening over een Basisperiode wordt telkens vermeerderd met de Facultatieve Kosten en verminderd
met gefactureerde voorschotten.

Artikel 7. Afname Garantie
7.1.

Een Afname Garantie is het minimumaantal uren over een Basisperiode waarvoor de Opdrachtgever een Honorarium is verschuldigd, ongeacht of door de medewerker(s) van TICECo Legal
Services in die Basisperiode feitelijk werkzaamheden zijn verricht.
De Opdrachtgever garandeert dat iedere Basisperiode de Minimum Omvang zal worden afgenomen.

Artikel 8. Nacalculatie regeling
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Partijen kunnen een nacalculatie regeling overeenkomen, die in
dat geval expliciet in de overeenkomst wordt vermeld. Deze nacalculatie houdt in dat er bij meer of minderwerk geen correctie
zal plaatsvinden over een afgesproken periode. Deze periode
wordt in de overeenkomst aangeduid als “Nacalculatie Periode”.
Indien het verschil tussen de Basisomvang en de feitelijke omvang van de Werkzaamheden, zowel negatief als positief, niet
meer bedraagt dan min of plus tien procent (10%) van de overeengekomen Basisomvang in een Nacalculatie Periode, dan zal
dit verschil niet met of aan de Opdrachtgever worden ver- of
berekend.
Bij het ontbreken van een Nacalculatie Periode in de overeenkomst, is deze gelijk aan de duur van de overeenkomst met een
maximum van telkens één (1) jaar.
In geval van wijziging van de overeenkomst voordat een Nacalculatie Periode is afgerond, zal de nog lopende Nacalculatie Periode verkort worden tot de datum waarop de wijziging effectief
is.

Artikel 9. Rapportage, periodieke aanpassing, overige bepalingen.

Artikel 4. Locatie en werkschema
4.1.

5.2.

7.2.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.

Artikel 5. Minimum Omvang en duur van de werkzaamheden
5.1.

Afspraken over de wijze van invulling van de werkzaamheden in
geval van Juridisch Interim omvatten ten minste de locatie(s)
waar de werkzaamheden worden verricht en een werkschema
(tijden, dagen van de week en/of data).
Het werkschema en locatie(s) in geval van Juridisch Flex worden
exclusief door TICECo Legal Services bepaald, waarbij zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de
Opdrachtgever.

9.1.
9.2.
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De Opdrachtgever ontvangt maandelijks achteraf een opgave
van de tijdseenheden waarvoor de Opdrachtgever het honorarium verschuldigd is.
De Opdrachtgever kan uitsluitend na afloop van een Basisperiode de Basisomvang en de Basisperiode wijzigen voor de resterende duur van de overeenkomst, mits deze wijziging binnen
één week van aanvang van de nieuwe periode aan TICECo Legal
Services is gemeld en deze door TICECo Legal Services is aanvaard.

TICECo BV
Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp
Nederland

Telefoon +31 (23) 2200030
Fax +31 (23) 2200035
E-mail contact@ticeco.eu
Website www.ticeco.eu

K.v.K. Amsterdam Nr. 63055945
BTW Nr. NL855073561B01
Pagina 2 van 2

© 2022 TICECo BV
Versie: 20220101014NL

