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Artikel 1  Definities  

 1.1  In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende  

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:  

a.  Mars Services Nederland B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mars 

Services Nederland B.V. gevestigd aan de Rivium Boulevard 2 te Capelle aan den IJssel, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67947883;  

b. opdrachtgever: de wederpartij van Mars Services Nederland B.V.;  

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Mars Services Nederland  

B.V.;  

d. kandidaat: een door Mars Services Nederland B.V. geselecteerde en aan de 

opdrachtgever voorgedragen persoon;  

e. arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de door  

Mars Services Nederland B.V. voorgedragen kandidaat;  

f. uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Mars Services 

Nederland B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de 

opdrachtgever.  

  

Artikel 2  Algemeen  

2.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Mars Services 

Nederland B.V. en de opdrachtgever waarop Mars Services Nederland B.V. deze algemene 

voorwaarden van toepassing heeft verklaard.  

2.2  De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 

overeenkomsten met Mars Services Nederland B.V. voor de uitvoering waarvan derden 

dienen te worden betrokken.   

2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.   

2.4  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   

2.5  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 

volledig van toepassing. Mars Services Nederland B.V. en de opdrachtgever zullen dan 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 3  Aanbiedingen en offertes   

 3.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.  

3.2  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen 

aanbod, is Mars Services Nederland B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt 

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.  

3.3  Een samengestelde prijsopgave verplicht Mars Services Nederland B.V. niet tot het 

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 

opgegeven prijs.  

 3.4  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

3.5  Het is niet toegestaan kopieën te maken van een door Mars Services Nederland B.V. 

opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.  

3.6  Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Mars 

Services Nederland B.V. binden Mars Services Nederland B.V. niet.  
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Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst   

4.1  Mars Services Nederland B.V. werft en selecteert in opdracht van de opdrachtgever één of 

meerdere kandidaten. Intentie van deze opdracht is om een arbeidsovereenkomst tussen de 

opdrachtgever en een kandidaat tot stand te brengen.  

4.2  Alle verplichtingen van Mars Services Nederland B.V. voortvloeiend uit de overeenkomst zijn 

inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen.  

4.3  Mars Services Nederland B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

4.4  Mars Services Nederland B.V. spant zich in om een geschikte kandidaat te vinden en zal een 

hoog niveau qua dienstverlening en integriteit handhaven, doch verstrekt geen enkele 

garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat.  

4.5  Mars Services Nederland B.V. zal zich bij de beoordeling van kandidaten onpartijdig 

opstellen.  

4.6  Mars Services Nederland B.V. is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever 

voor te dragen kandidaat selecteert. In dat kader is Mars Services Nederland B.V. niet 

verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde 

informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de 

kandidaat. Evenmin zal Mars Services Nederland B.V. actief enige informatie verzamelen 

betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van 

de kandidaat.  

4.7  Mars Services Nederland B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder 

kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, 

diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te 

laten verrichten.  

  

Artikel 5  Discriminatie  

5.1  Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar 

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, 

nationaliteit of op welke grond dan ook, zullen eisen die door de opdrachtgever aan de 

kandidaat worden gesteld en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden 

genomen.   

  

Artikel 6  Verplichtingen van de opdrachtgever  

6.1  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mars Services Nederland 

B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort 

te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 

beschikbaar zijn.   

6.2  Mars Services Nederland B.V. gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke 

verplichtingen nakomt.   

6.3  De opdrachtgever vrijwaart Mars Services Nederland B.V. voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan 

de opdrachtgever toerekenbaar is.  

 6.4  De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Mars Services Nederland B.V.  

op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan 

derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever een door Mars Services Nederland B.V. 

voorgedragen kandidaat binnen 1 jaar introduceert bij een andere persoon, onderneming of 

instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst met die kandidaat, dan zal de 

opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een vergoeding zoals omschreven in artikel 9 

van deze algemene voorwaarden.  
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6.5  Indien de opdracht is aangegaan op basis van exclusiviteit, dan dient de opdrachtgever zich 

te onthouden van het middels derden vervullen van de vacature.  

  

Artikel 7  Wijzigen van de overeenkomst   

7.1  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen 

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.   

7.2  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan 

het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mars Services 

Nederland B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.   

7.3  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties zal hebben, dan zal Mars Services Nederland B.V. de opdrachtgever hierover 

van tevoren inlichten.  

  

Artikel 8  Beëindiging van de overeenkomst  

 8.1  De overeenkomst eindigt:  

a. op het moment dat tussen de kandidaat en de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst 

tot stand komt;  

b. door intrekking van de opdracht door de opdrachtgever of door Mars Services  

Nederland B.V.;  

c. door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de 

opdracht.  

  

Artikel 9  Bemiddelingsvergoeding  

9.1  Indien een door Mars Services Nederland B.V. geselecteerde kandidaat bij de opdrachtgever 

in dienst treedt, dan is de opdrachtgever aan Mars Services Nederland B.V. een 

bemiddelingsvergoeding verschuldigd.  

9.2  De bemiddelingsvergoeding bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris. Tot het bruto 

jaarsalaris wordt gerekend: loon, vakantietoeslag en een eventuele 13e en 14e maand.  

9.3  Indien het bruto jaarsalaris van de kandidaat (deels) afhankelijk wordt gesteld van een te 

behalen resultaat, dan geldt als bruto jaarsalaris het bruto jaarsalaris dat de kandidaat 

maximaal kan verdienen bij de opdrachtgever op basis van een fulltime dienstverband.  

 9.4  Opgegeven tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.  

9.5  Indien de arbeidsovereenkomst binnen een termijn van 1 maand na aanvang van de 

arbeidsovereenkomst, om welke reden dan ook wordt beëindigd dan wel indien de 

opdrachtgever kan aantonen dat de kandidaat niet geschikt is door de beoogde functie, dan 

zal 50% van de overeengekomen bemiddelingsvergoeding worden gecrediteerd.  

9.6  Onder in dienst treden van de kandidaat zoals verwoord in lid 1 van dit artikel wordt 

eveneens begrepen het geval dat een door Mars Services Nederland B.V. aan de 

opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 1 jaar na die introductie in dienst treedt en/of, 

al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan 

gelieerde onderneming.   

9.7  Indien de door Mars Services Nederland B.V. uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, 

hetzij binnen 1 jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten door 

de opdrachtgever of een daaraan gelieerde onderneming met meerdere kandidaten dan in de 

opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, dan is de opdrachtgever de vergoeding ter 

zake van werving en selectie verschuldigd voor iedere aldus door hem met een kandidaat 

aangegane arbeidsovereenkomst.  
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Artikel 10  Uitzenden van personeel  

10.1 Indien de uitzendkracht uitgezonden wordt, zijn in het bijzonder de bepalingen van dit artikel 

van toepassing.  

10.2  Teneinde medewerkers op uitzendbasis aan opdrachtgevers ter beschikking te kunnen 

stellen, is Mars Services Nederland B.V. een samenwerkingsverband aangegaan met een 

payrollbedrijf. Het payrollbedrijf verzorgt payrolling en de algehele financiële afhandeling van 

het ter beschikking stellen van kandidaten. De opdrachtgever stemt ermee in dat het 

payrollbedrijf als uitvoerder van het ter beschikking stellen van kandidaten naar de 

opdrachtgever optreedt. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het payrollbedrijf 

komt tot stand nadat deze door het payrollbedrijf aan de opdrachtgever is bevestigd door 

middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. De algemene voorwaarden van het 

payrollbedrijf zijn op iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en het payrollbedrijf van 

toepassing.  

  10.3  Het payrollbedrijf wordt de formele werkgever van de uitzendkracht.  

10.4  Indien de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan Mars Services Nederland B.V. 

kenbaar heeft gemaakt dat de uitzendkracht niet naar behoren functioneert, zullen partijen in 

overleg treden over eventuele vervanging van de uitzendkracht. Indien Mars Services 

Nederland B.V. na evaluatie en beoordeling van bezwaren van de opdrachtgever besluit tot 

vervanging, zal Mars Services Nederland B.V. zich inspannen om zo spoedig mogelijk een 

geschikte vervanger te vinden. In dat geval zullen partijen in overleg treden over de financiële 

gevolgen van de vervanging.  

10.5  Mars Services Nederland B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor een beëindiging van de 

werkzaamheden door de uitzendkracht, ook indien dit geschiedt zonder in achtneming van 

enige termijn. In dit geval zal de opdrachtgever Mars Services Nederland B.V. een redelijke 

termijn gunnen om voor vervanging zorg te dragen. Indien Mars Services Nederland B.V. hier 

niet binnen de hiervoor genoemde redelijke termijn zorgt, zal dit voor de opdrachtgever grond 

voor ontbinding opleveren. Mars Services Nederland B.V. zal echter nimmer gehouden zijn 

tot enige schadevergoeding.  

10.6  Mars Services Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen, 

die door de uitzendkracht is veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf.  

10.7  Nadat de uitzendkracht 6 maanden aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, kan de 

opdrachtgever de uitzendkracht kosteloos overnemen. Indien de opdrachtgever de 

uitzendkracht eerder dan 6 maanden na de terbeschikkingstelling in dienst wil nemen, dan 

dient de opdrachtgever aan Mars Services Nederland B.V. een nader over te komen 

bemiddelingsvergoeding te betalen.  

  

Artikel 11  Overige kosten  

11.1  Het is Mars Services Nederland B.V. toegestaan separaat aanvullende diensten aan de 

opdrachtgever in rekening te brengen nadat de opdrachtgever daarmee akkoord is gegaan.   

  

Artikel 12  Betaling  

12.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.  

12.2  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, 

dan is de opdrachtgever, na door Mars Services Nederland B.V. ten minste eenmaal te zijn 

aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat 

geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is 

geworden tot aan het tijdstip van betaling, een rente van 1% per maand aan Mars Services 

Nederland B.V. verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke 

rente verschuldigd is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever 

in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.  
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12.3  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever 

zijn de vorderingen van Mars Services Nederland B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk 

opeisbaar.  

12.4 Mars Services Nederland B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of  

gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich  

houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan 

Mars Services Nederland B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.  

12.5  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de bedragen die Mars Services Nederland B.V. aan 

de opdrachtgever heeft gefactureerd te verrekenen met enige vordering die de opdrachtgever 

op Mars Services Nederland B.V. heeft.  

  

Artikel 13  Opschorting en ontbinding   

13.1  Mars Services Nederland B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de 

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.  

13.2  Voorts is Mars Services Nederland B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn 

dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 

verwacht.  

13.3  Mars Services Nederland B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende 

uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Mars 

Services Nederland B.V. omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te 

vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te 

vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de 

opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.  

13.4  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten 

laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de 

opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mars 

Services Nederland B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te 

ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van 

haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.  

13.5  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mars Services Nederland 

B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Mars Services Nederland B.V. de 

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de 

overeenkomst.  

  

Artikel 14  Aansprakelijkheid en verjaring  

14.1  Mars Services Nederland B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige 

schade, die een direct of indirect gevolg is van:  

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze 

algemene voorwaarden;  

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere 

personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.  

14.2 Mars Services Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 

doordat Mars Services Nederland B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte 

onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
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14.3 Mars Services Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt 

doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen welke volgen uit de 

overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet.  

14.4 Mars Services Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het 

advies van Mars Services Nederland B.V. in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde 

werkzaamheden doorgang moeten vinden.  

14.5 Mars Services Nederland B.V. staat niet in voor de juistheid van de door de kandidaat 

verstrekte gegevens. Mars Services Nederland B.V. is dan ook niet aansprakelijk indien 

blijkt dat de kandidaat aan de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft 

verstrekt.  

14.6 Mars Services Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade 

veroorzaakt door een kandidaat of uitzendkracht.  

14.7 Mars Services Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie.  

14.8 Indien Mars Services Nederland B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is 

de aansprakelijkheid van Mars Services Nederland B.V. beperkt tot het bedrag van de door 

de verzekeraar van Mars Services Nederland B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar 

in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, 

is de aansprakelijkheid van Mars Services Nederland B.V. beperkt tot het factuurbedrag, 

althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

14.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mars Services 

Nederland B.V..  

14.10 Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en 

andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Mars Services Nederland 

B.V. in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit 

voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mars Services Nederland 

B.V. kan aanwenden.  

  

Artikel 15  Overmacht  

15.1  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Mars Services 

Nederland B.V. te wijten zijn, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer 

geldende opvattingen voor rekening van Mars Services Nederland B.V. komen. Onder 

dergelijke omstandigheden worden in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, 

oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen, natuurrampen, belemmerende 

maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, werkstaking, 

vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van Mars Services Nederland B.V. 

ter zake de leveringen van goederen en/of diensten, computerstoringen (waaronder internet, 

intranet en e-mailverkeer), bedrijfsstoringen (bijvoorbeeld ten gevolge van brand, het verloren 

zijn gegaan van gegevens etc.), epidemieën en wanneer het bedrijf van de opdrachtgever 

fuseert of wanneer er binnen het bedrijf van de opdrachtgever sprake is van een 

bedrijfsovername, reorganisatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten.  

15.2  Indien Mars Services Nederland B.V. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 

verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever 

daardoor lijdt. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden haar 

verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk 

is langer duurt of zal duren dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  
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15.3  Indien Mars Services Nederland B.V. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of indien Mars Services Nederland B.V. alsdan slechts 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mars Services Nederland B.V. gerechtigd 

de reeds verrichte c.q. nog te verrichten opdrachten afzonderlijk te factureren en is de 

opdrachtgever verplicht de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 

overeenkomst.  

  

Artikel 16  Wijziging gegevens opdrachtgever  

16.1  De opdrachtgever zal Mars Services Nederland B.V. steeds zo spoedig mogelijk schriftelijk 

op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens.  

  

Artikel 17  Geheimhouding   

  
  
  
17.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun overeenkomst 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 informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 

gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.   

17.2  De opdrachtgever vrijwaart Mars Services Nederland B.V. voor aanspraken van personen 

van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een 

persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de 

opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de opdrachtgever 

bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Mars Services 

Nederland B.V. toerekenbaar zijn.  

  

Artikel 18  Intellectuele eigendom  

18.1  Alle door Mars Services Nederland B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, 

overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd 

om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande 

toestemming van Mars Services Nederland B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, 

of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders 

voortvloeit.  

  

Artikel 19  Slotbepalingen  

19.1  Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde 

van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de 

overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft 

aanvaard.  

19.2  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.   

19.3  Op elke overeenkomst tussen Mars Services Nederland B.V. en de opdrachtgever is 

Nederlands recht van toepassing.   

19.4  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Mars Services 

Nederland B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 

Mars Services Nederland B.V. gevestigd is.  
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