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CONTRACTERING
BIJ STEDIN
Beste leverancier, professional,

Allereerst gefeliciteerd met jouw opdracht bij Stedin! In dit onboarding document 

geven wij een uitleg hoe de contractering bij Stedin via Between verloopt. Je krijgt 

vanuit ons deze informatie, omdat wij gedeeltelijk het contractmanagement en de 

facturatie op ons nemen. Hiervoor ontvangen wij een fee van €0,75 per uur (ops-

Sinds 2000 brengen wij mensen tot elkaar. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het 

vinden en contracteren van tijdelijk personeel voor verschillende organisaties. 

Onze missie is het streven naar maximale transparantie in de markt. Dit doen wij 

met een enthousiast team vanuit ons fijne kantoor in Amsterdam. Voor al jouw 

vragen staan wij voor je klaar. 

Via Stedin krijgen wij de bevestiging van de inzet. Hierbij ontvangen wij jouw 

contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) en de opdrachtgegevens 

(opdrachtbeschrijving, start- en einddatum en het tarief). Naar aanleiding van het 

soort inzet (leverancier, zzp’er of doorleen constructie) ontvang jij van ons een 

startmail. Hierin vragen wij de volgende gegevens op:

• Persoons- en bedrijfsgegevens; 

•• Via een checklist vraagt Between informatie over de ketenaansprakelijkheid; 

• Screening gegevens zoals ID Formulier en Polis Verzekering; 

• Toestemming om de gegevens te verwerken. 

Bij de start van de opdracht moeten alle documenten door ons zijn ontvangen. In 

het algemeen is de doorlooptijd voor de opmaak van het contract 5 werkdagen. 

Wie is Between?

Informatie over je contract
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Informatie over je factuur

Wij nemen alleen facturen in behandeling die een volledige maandperiode 

betreffen. Deze moeten gepaard gaan met goedgekeurde Stedin time sheets uit 

het urenregistratiesysteem van Stedin. Dit vormt de basis voor de betaling. 

Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur (mits je de 

aanvullende dienst, BeFast hebt. Dan krijg je op de 8ste dag betaald).

De Stedin specifieke voorwaarden worden vertaald in het contract. Between 

werkt met een combinatie van Algemene Voorwaarden en Stedin-specifieke 

voorwaarden. Om niet verrast te worden bij ondertekening van het contract een 

opsomming van de belangrijkste punten:

• Bij het afsluiten van een Modelovereenkomst zijn accountantsverklaringen 
overbodig; 

•• Bij het afsluiten van een Leveranciers Overeenkomst worden de wettelijke 
afdrachten gestort op een G-rekening (50% en bij SNA certificering 25%); 

• Voor iedere leverancier voert Between de Waadi-check uit; 

• Between werkt bij de contractering van zzp’er met een duidelijke 
opdrachtomschrijving (helder geformuleerde werkzaamheden, meetbare 
resultaten en vastgestelde einddatum) en een ondernemerstoets als onderdeel 
van ons “Tax Control Framework”; 

•• Relatie/ concurrentie beding is niet van toepassing bij contractmanagement 
dienstverlening; 

• Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht. 

Between levert ook vast en tijdelijk personeel aan vrijwel alle overheidsinstanties 

en vooraanstaande corporate multinationals. Elke dag zijn er meer dan 4.000 pro-

fessionals ingezet bij onze opdrachtgevers in de publieke- en commerciële sector. 

Dus al je op zoek bent naar een vervolgopdracht kan je altijd contact met ons op 

nemen of je inschrijven op Jobcatcher.nl. 

Stedin specieke voorwaarden

Ben je geïnteresseerd in een vervolgopdracht? 
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Aanvullende diensten

Bereikbaarheid

Met BeFast krijg je, na ontvangst van jouw factuur en de geautoriseerde uren, 

met 8 dagen betaald. Deze dienst kost €2,50 per gewerkt uur.

Met BeSure ben je tot €1.250.000 verzekerd voor beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheid voor jouw opdracht via Between. Deze dienst kost 

€2,50 per gewerkt uur.

Met BeSafe krijg je een stil pandrecht op de vorderingen van Between die 

voortkomen uit jouw inzet bij de Derde-opdrachtgever. Deze dienst kost €2,50 

per gewerkt uur.

Met BeComplete combineer je de 3 diensten voor de prijs van 2. Hiermee ben je 

verzekerd van een snelle betaling én voor de genoemde risico’s. Deze dienst 

kost €5,00 per gewerkt uur.

Contractuele zaken:

contracting@nl.between.com

+31 20 - 584 08 52

Facturatie en betalingen:

finance@nl.between.com

+31 20 - 584 08 53

BeFast

BeSure

BeSafe

BeComplete

Wij bieden ook verschillende aanvullende diensten aan om jou nog beter van 

dienst te zijn:
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