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ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen,
welke Alpha Pro aanvaardt voor het leveren van zaken en het verrichten van diensten, onder
meer doch niet uitsluitend, het tijdelijk uitlenen van personeel.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen op enig moment gewijzigd dan wel worden
aangevuld. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van
reeds gesloten Opdrachten met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke
bekendmaking van de wijziging.
Op de Opdrachten die Alpha Pro aanvaardt zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeengekomen, uitsluitend van toepassing:
A. deze Algemene Voorwaarden
B. de overeenkomst van opdracht (opdrachtbevestiging)
Opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de Opdracht met deze Algemene
Voorwaarden bekend gemaakt. Alle door Opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met
deze Algemene Voorwaarden of de Opdracht in strijd zijn, zijn niet van toepassing, tenzij die
bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Alpha Pro aanvaard zijn. De toepasselijkheidsverklaring door Opdrachtgever van eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.
Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen
partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Definities:
Aanbieding:
Een al dan niet schriftelijke voorstelling door Alpha Pro van een
Medewerker aan Opdrachtgever, gevraagd of ongevraagd.
Medewerker:
De werknemer van Alpha Pro die op basis van een Opdracht bij
Opdrachtgever werkzaamheden verricht of gaat verrichten onder leiding
en toezicht van de Opdrachtgever.
Kandidaat:
Kandidaat medewerkers van Alpha Pro die van Alpha Pro een
aanbieding hebben ontvangen en/of die bij opdrachtgever aangeboden
zijn.
Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tussen Alpha Pro en Opdrachtgever.
Opdrachtgever:
Degene die op basis van een opdracht één of meer Medewerker(s)
inleent van Alpha Pro.
Partijen:
Alpha Pro en Opdrachtgever.
AANBIEDING EN OPDRACHT
Een Aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en Alpha Pro kan een aanvaarding
daarvan zonder opgave van redenen onverwijld weigeren, zonder dat dit enige verplichting
voor Alpha Pro met zich meebrengt.
Indien een Opdracht wordt verstrekt dan komt de Opdracht eerst tot stand op de datum van
aanvaarding door Alpha Pro. Indien door Alpha Pro mondeling een Opdracht wordt
aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van een Aanbieding, dan komt de Opdracht
tot stand op de datum waarop Alpha Pro aanvaarding van de Opdracht schriftelijk bevestigt.
De specifieke voorwaarden waaronder een Medewerker door Alpha Pro ter beschikking
wordt gesteld aan Opdrachtgever zijn opgenomen in de Opdracht(bevestiging).
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AARD EN UITVOERING OPDRACHT
De Opdracht behelst de inlening door Opdrachtgever van één of meer Kandidaten als ook
Medewerkers die onder instructie, leiding en toezicht van Opdrachtgever bepaalde
werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever of derden zullen verrichten.
Alpha Pro zal de Opdracht zorgvuldig uitvoeren, hetgeen inhoudt dat zij zich ten behoeve
van Opdrachtgever inspant om, aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte
gegevens een Kandidaat dan wel Medewerker te selecteren die over de vereiste kwalificaties
beschikt.
INLENEN VAN DE MEDEWERKER
De arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst wordt
aangegaan tussen Alpha Pro en de Medewerker. Op de arbeidsovereenkomst is de ABUcao van toepassing.
De Opdrachtgever neemt bij de Medewerker dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover
zijn eigen werknemers. Alpha Pro heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en
de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de Opdrachtgever dient zorg te dragen
voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de
Medewerker.
De Opdrachtgever zal, zonder schriftelijke toestemming van Alpha Pro, de door hem
ingeleende Medewerker niet op zijn beurt weer doorlenen.
Alpha Pro is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot
vervanging van een ter beschikking gestelde Medewerker door een andere Medewerker
onder voortzetting van de Opdracht. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel enkel
afwijzen, indien hij daar een gegronde reden voor heeft.
Er is sprake van een niet-exclusieve terbeschikkingstelling van de Medewerker van Alpha
Pro. Alpha Pro heeft te allen tijde de bevoegdheid om de Medewerker aan een andere
Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
TARIEF, URENREGISTRATIE, BETALING
Voor de inzet van een Medewerker is de Opdrachtgever Alpha Pro voor ieder aangevangen
uur een in de overeenkomst vastgesteld uurtarief verschuldigd (Opdrachtgeverstarief). De
tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
Facturatie aan de Opdrachtgever vindt wekelijks achteraf plaats waarbij het factuurbedrag
vermeerderd wordt met BTW.
Ten bewijze van de gewerkte uren wordt gebruik gemaakt van door de Opdrachtgever voor
akkoord getekende werkbriefjes. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de daarin opgenomen
gegevens van de Medewerker zoals naam, het aantal gewerkte uren, overuren,
onregelmatige uren, ploegenuren en overige uren, de eventuele toeslagen en werkelijk
gemaakte onkosten volledig en correct worden vermeld.
Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur
– zonder enige verrekening, korting of inhouding – plaats te vinden. Alleen rechtstreekse
betaling aan Alpha Pro respectievelijk de G-rekening werkt bevrijdend. De voornoemde
betalingstermijn is een fatale termijn.
Voor rekening van de Opdrachtgever komen alle door Alpha Pro gemaakte kosten in
verband met het verkrijgen van voldoening in of buiten rechte, welke kosten forfaitair worden
vastgesteld op 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 2.500,00,
onverminderd het recht van Alpha Pro de werkelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te
vorderen.
Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem
verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van
rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente
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van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het
factuurbedrag aan Alpha Pro verschuldigd.
Bezwaren tegen (de hoogte van) de facturen dienen binnen 5 dagen na dagtekening van de
facturen schriftelijk en onderbouwd aan Alpha Pro te worden gericht. Als Opdrachtgever niet
tijdig of niet op juiste wijze heeft geklaagd, vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur
te betwisten en staat de verschuldigdheid daarvan vast tussen partijen. Reclames als
voornoemd schorten de betalingsverplichtingen niet op.
Rechtstreekse storting van een deel van de factuur door de Opdrachtgever bij de
Belastingdienst wordt niet geaccepteerd.
Alpha Pro zal het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de overeenkomst aanpassen,
indien de kosten voor de Medewerker stijgen als gevolg van maar niet beperkt tot,
wijzigingen in de wet- en regelgeving (waaronder fiscale en sociale wet- en regelgeving),
wijzigingen van de CAO of de daarbij vastgestelde lonen, wijziging van de bij de
Opdrachtgever geldende CAO of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarin vastgestelde
lonen, (periodieke) loonsverhogingen, (eenmalig) verplichte uitkeringen e.d.
Daarnaast zal het Opdrachtgeverstarief, al dan niet verhoogd met toeslagen zoals maar niet
beperkt tot, onregelmatigheidstoeslagen, overwerktoeslagen en / of ploegentoeslagen,
jaarlijks geïndexeerd worden.
INFORMATIEVERPLICHTING OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever informeert Alpha Pro tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten
van de Inlenersbeloning, zodat Alpha Pro het loon en de overige arbeidsvoorwaarden van
de Medewerker kan vaststellen.
Indien het loon en overige vergoedingen van de Medewerker niet kunnen worden
vastgesteld volgens de Inlenersbeloning worden deze vastgesteld aan de hand van
gesprekken die door Alpha Pro worden gevoerd met de Opdrachtgever en de Medewerker.
Bij het vaststellen van het loon geldt als leidraad het opleidingsniveau en de ervaring van de
Medewerker en de benodigde capaciteiten die de invulling van die functie met zich
meebrengt.
Alpha Pro is gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief met terugwerkende kracht te corrigeren
en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten
van de inlenersbeloning, onjuist zijn vastgesteld, om welke reden en op welke grondslag dan
ook. Alpha Pro kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en
kosten, die als gevolg hiervan door Alpha Pro zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in
rekening brengen, hetgeen de Opdrachtgever verplicht is te betalen aan Alpha Pro.
Alpha Pro kan in verband met de voor haar geldende aanzegverplichting jegens de
Medewerker de Opdrachtgever minimaal vijf weken voor het einde van de
detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens
is om de terbeschikkingstelling te continueren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden om
binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het
niet tijdig, dan wel niet correct informeren van Alpha Pro leidt ertoe dat, de Opdrachtgever
de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel 7:668 BW integraal aan Alpha
Pro dient te vergoeden.
ONDERZOEKSPLICHT, KLACHTPLICHT, VERVAL EN VERJARING
Opdrachtgever vergewist zich voorafgaand aan de Opdracht zorgvuldig van de kwalificaties
van de Medewerker.
Opdrachtgever zal tenminste wekelijks controleren of er naar zijn mening door toedoen van
de Medewerker(s) schade is veroorzaakt en zal in overleg met Alpha Pro de eventuele
ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaarde kosten zijn voor rekening
van Opdrachtgever.
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Opdrachtgever zal binnen één werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij Alpha Pro
melding doen van ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de
Medewerker(s), waarna Alpha Pro gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de
Medewerker(s) over te gaan. Ingeval Opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde
termijn schriftelijk indient, dan kan Alpha Pro genoegzaam concluderen dat de klacht
ongegrond is.
Enige aansprakelijkheid van Alpha Pro, alsmede iedere vordering van Opdrachtgever op
Alpha Pro vervalt na verloop van zes maanden na beëindiging van de Opdracht c.q. eindigen
van de werkzaamheden.
AANSPRAKELIJKHEID, EXONERATIE, REGRES EN VRIJWARING
Alpha Pro is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van
handelen of nalaten door de Medewerker(s) of anderszins bij de uitvoering van de Opdracht.
Mocht er desondanks sprake zijn van enige aansprakelijkheid van Alpha Pro dan is de totale
verplichting van Alpha Pro tot schadevergoeding aan Opdrachtgever uit welke hoofde ook,
te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de betreffende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van Alpha Pro ter zake daadwerkelijk uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van
Alpha Pro niet mocht uitkeren dan is de totale aansprakelijkheid van Alpha Pro uit welke
hoofde dan ook beperkt tot 25% van de met de Opdracht gemoeide omzet van Alpha Pro
per maand.
Alpha Pro heeft voor de Medewerker(s) een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Alpha Pro is niet aansprakelijk voor eventuele schade van derden
als gevolg van handelen of nalaten door de Medewerker(s) of anderszins bij de uitvoering
van de Opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Alpha Pro voor alle aanspraken van derden ter
zake. Alpha Pro heeft recht op regres bij Opdrachtgever voor eventueel door Alpha Pro of
haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering aan derden op deze gronden betaalde
schadevergoedingen.
Opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van
de ruimten en omgeving waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee de
Medewerker(s) werken of waarvan gebruik kan worden gemaakt. Opdrachtgever is
tegenover de Medewerker(s) aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal Alpha Pro ter zake
vrijwaren, ongeacht de plicht van Alpha Pro om zich ter zake deugdelijk te verzekeren. Alpha
Pro heeft recht op regres bij Opdrachtgever voor eventueel door Alpha Pro aan de
Medewerker(s) op deze gronden betaalde schadevergoedingen.
Aansprakelijkheid van Alpha Pro voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen
uitgesloten.
De Opdrachtgever vrijwaart Alpha Pro voor alle vorderingen van Medewerker en/of derden
welke mogen voortvloeien uit het ter beschikking stellen van Medewerker, daaronder
begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van alle aansprakelijkheden en vrijwaringen. Op verzoek van Alpha
Pro verstrekt Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van de verzekering.
Alpha Pro heeft te allen tijde het recht, voor zover mogelijk, eventuele schade van de
Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Alpha Pro
maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
Indien Alpha Pro wordt geconfronteerd met fiscale en/of sociaalzekerheidsrechtelijke
naheffingen en/of boetes dan wel direct of indirect schade lijdt als gevolg van handelen en/of
nalaten door de Opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig geven van informatie, dan komen
deze naheffingen en/of boetes dan wel schade, verhoogd met de daadwerkelijke kosten voor
juridische bijstand, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal
Alpha Pro in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.
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OVERMACHT
Opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door (een
Medewerker van) Alpha Pro laten verrichten voor de overeengekomen duur en/of omvang.
Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van
de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden
verricht. In onderling overleg zullen Partijen echter trachten de schade van de Opdrachtgever
zoveel mogelijk te beperken.
Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van Alpha Pro onafhankelijke
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht te
voorzien, die nakoming door Alpha Pro van het overeengekomen tijdelijk of blijvend
onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van de
Medewerker(s) ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden,
werkweigering of ontslagname e.d.
Indien Alpha Pro door het uitvallen van de Medewerker(s) om welke reden dan ook niet in
staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal Alpha Pro zich inspannen om een andere
geschikte kandidaat dan wel werknemer te vinden en deze kandidaat dan wel werknemer
de werkzaamheden te laten voortzetten. Alpha Pro is niet aansprakelijk voor mogelijke
schade van Opdrachtgever als gevolg van het opschorten en/of beëindigen van de
overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer van
Alpha Pro.

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1
In geval van overmacht aan de zijde van Alpha Pro kan Alpha Pro haar verplichtingen uit de
Opdracht steeds schriftelijk opschorten dan wel de Opdracht ontbinden zonder tot
schadevergoeding verplicht te zijn.
10.2
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit
hoofde van de Opdracht of de onderhavige Algemene Voorwaarden, of als Opdrachtgever
niet aan een verzoek van Alpha Pro om zekerheid te stellen voldoet, alsook in geval van
faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, kan Alpha Pro nakoming van
haar verplichtingen uit de Opdracht met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of
de Opdracht ontbinden, onverminderd het recht van Alpha Pro om schadevergoeding te
vorderen.
Hiertoe is Alpha Pro eveneens gerechtigd in de in het voorgaande bedoelde omstandigheden of indien Alpha Pro het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de
kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen
10.3
Indien er op het moment van de ontbinding door Opdrachtgever reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst zijn ontvangen, kan Opdrachtgever de overeenkomst
slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Alpha
Pro nog niet is uitgevoerd. Voor de reeds ontvangen prestaties blijft de betalingsverplichting
te allen tijde bestaan.
Artikel 11. RELATIEBEDING
11.1
Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aan wenst te gaan met een (aspirant-)
kandidaat dan wel Medewerker, dan stelt hij daar Alpha Pro onverwijld schriftelijk van op de
hoogte. Onder arbeidsverhouding met een (aspirant-) kandidaat of Medewerker wordt
verstaan:
• Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst dan wel een
overeenkomst van aanneming van werk door de Opdrachtgever met de Medewerker
voor hetzelfde of ander werk;
• Het ter beschikking laten stellen van de betreffende Medewerker aan de Opdrachtgever
door een derde voor hetzelfde of ander werk;
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Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Medewerker met een derde voor
hetzelfde of ander werk waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep verbonden
zijn (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel indien de ene een dochtermaatschappij is
van de ander (als bedoeld in artikel 2:24b BW).
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan, indien en
voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de Medewerker en Alpha Pro niet rechtsgeldig
is beëindigd.
Indien een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever (voor zich, middels en/of voor
derden) en de Medewerker tot stand komt, is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
vergoeding verschuldigd aan de Alpha Pro van € 25.000 exclusief btw, per overtreding en
van € 1.000,00 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, onverminderd
het recht van Alpha Engineers om volledige schadevergoeding te vorderen
De voornoemde vergoeding is eveneens verschuldigd wanneer de Opdrachtgever binnen
zes maanden nadat een (aspirant-) kandidaat aan de Opdrachtgever is voorgesteld een
arbeidsverhouding met de (aspirant-) kandidaat aangaat. Tevens is de vergoeding
verschuldigd indien de Medewerker binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling bij
de Opdrachtgever is geëindigd een arbeidsverhouding met de Opdrachtgever aangaat.
De Opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel toepasselijk concurrentiebeding
(daaronder tevens begrepen het relatiebeding) in de arbeidsovereenkomst tussen de
Medewerker en Alpha Pro volledig te respecteren.
De (persoons)gegevens in Aanbiedingen zijn strikt vertrouwelijk. Opdrachtgever mag
daarvan enkel gebruik maken ter beoordeling van de betreffende Aanbieding. Het staat
Opdrachtgever niet vrij om de betreffende gegevens anderszins aan te wenden, bijvoorbeeld
door de aangeboden kandidaat(en) dan wel Medewerker(s) te benaderen dan wel door een
derde te laten benaderen of daarmee contact te onderhouden, behoudens uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Alpha Pro.

Artikel 12. GEHEIMHOUDING
12.1
Alpha Pro en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere
partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding
of Opdracht(bevestiging), verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover –
verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht(bevestiging) naar behoren te
kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
12.2
Alpha Pro is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de
Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de
Medewerker.
Artikel 13. PERSOONSGEGEVENS
13.1
Alpha Pro en de Opdrachtgever behandelen alle persoonsgegevens van Medewerkers die
hen in het kader van de terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze
in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywetgeving.
13.2
De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat hij alleen persoonsgegevens aan de Alpha
Pro verstrekt of bij haar opvraagt, indien en voor zover de Opdrachtgever op grond van de
AVG gerechtigd is deze te verstrekken of op te vragen.
13.3
De Opdrachtgever vrijwaart de Alpha Pro tegen alle aanspraken van kandidaten,
medewerkers, werknemers van de Opdrachtgever of overige derden jegens Alpha Pro, in
verband met een overtreding door de Opdrachtgever van de AVG en overige
privacywetgeving en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door Alpha Pro zijn
gemaakt.
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Artikel 14. SLOTBEPALING
14.1
Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of
samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door
de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen (het hoofdkantoor van) Alpha Pro
is gevestigd.
14.2
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of
vernietigd zouden worden, zullen de Opdracht en de overige (algemene) voorwaarden van
kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de
strekking van de te vervangen bepalingen.
14.3
De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) Alpha Pro van eerdere datum.
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