Overeenkomst van opdracht

De ondergetekenden:
<naam opdrachtgever> gevestigd aan <straat> te <plaats>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<naam vertegenwoordiger>,
hierna te noemen Opdrachtgever, en
<naam opdrachtnemer> gevestigd aan <straat> te <plaats>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
<naam vertegenwoordiger>,
hierna te noemen Opdrachtnemer,
In aanmerking nemende dat:
•
•
•
•
•

Opdrachtnemer zich als zelfstandig ondernemer richt op <specialisatie Opdrachtnemer>, een en
ander anders dan in dienstverband;
Opdrachtgever zich als onderneming bezighoudt met <omschrijving werkzaamheden>;
Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van de Opdrachtnemer ten behoeve van
de nader in deze overeenkomst van opdracht aan te duiden werkzaamheden;
Opdrachtnemer als zelfstandige in staat en bereid is de diensten zoals hierna nader omschreven
naar zijn beste kunnen aan te bieden;
Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet in een dienstbetrekking tot elkaar staan.

komen het volgende overeen:
Artikel 1 Opdrachtformulering
1. Partijen beogen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst af te sluiten als bedoeld in Boek
7 artikel 610 Burgerlijk Wetboek, maar een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, uit
te voeren door de Opdrachtnemer, bestaande uit:
<omschrijving opdracht>
2. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart zich er
uitdrukkelijk mee bekend en akkoord, dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere
opdrachtgevers werkzaamheden, zoals vermeld onder “in aanmerking nemende dat”, verricht.
3. De werkzaamheden worden door Opdrachtnemer naar de richtlijnen van werkgever Opdrachtgever
verricht. Opdrachtnemer zal zich beschikbaar stellen gedurende <aantal> uren per week voor het
uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.
Artikel 2 Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst vangt aan op <ingangsdatum> en eindigt per <einddatum>.
2. De overeenkomst kan op verzoek van Opdrachtgever worden verlengd. De verlenging zal schriftelijk
worden overeengekomen en als bijlage bij deze Overeenkomst van Opdracht worden gevoegd.
Artikel 3 Tussentijdse beëindiging
1. De overeenkomst kan door ieder der partijen tussentijds worden opgezegd met een termijn van
<termijn>.
2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst en een op grond daarvan
verstrekte opdracht bij schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortkomt in de
nakoming van één van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 4 Vergoeding en betaling
1. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgever voor de geleverde diensten op basis van het aantal
gepresteerde uren.
2. De vergoeding bedraagt € <bedrag> per uur exclusief BTW en inclusief reiskosten.
Artikel 5 Aansprakelijkheid belastingen, premies sociale verzekeringswetten en omzetbelasting
1. Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te oefenen in de zelfstandige
uitoefening van zijn/haar beroep.
2. Het over de overeengekomen vergoeding verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en
eventueel verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringswetten zijn voor rekening van
Opdrachtnemer. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag is inclusief deze
onderdelen.
3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en /of de
uitvoeringsinstelling voor niet-betaalde belastingen en/of premies sociale verzekeringen met
betrekking tot de overeengekomen vergoeding.
4. Mocht onverhoopt de uitvoering van deze overeenkomst zodanige vorm hebben aangenomen dat in
fiscaal of sociaalverzekeringsrechtelijk opzicht vast komt te staan dat er sprake is van
arbeidsovereenkomst, dan heeft de onder artikel 5.2 van de overeenkomst genoemde vergoeding te
gelden als het brutoloon, inclusief vakantiebijslag.
5. Opdrachtnemer overhandigt de Opdrachtgever jaarlijks z.s.m. een geldige door de belastingdienst
afgegeven verklaring arbeidsrelatie.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer heeft zijn/haar aansprakelijkheid uit hoofde van de bedrijfsuitoefening op afdoende
wijze verzekerd.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover
deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, het ontbreken van deskundigheid
dan wel vakmanschap waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor elke aanspraak van derden wegens een fout bij haar
werkzaamheden voor Opdrachtgever bv. indien Opdrachtgever, ondanks het hiervoor gestelde, door
een derde aansprakelijk wordt gesteld en Opdrachtgever in dat geval schade heeft moeten betalen,
heeft Opdrachtgever voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en
kosten op Opdrachtnemer recht van regres.
4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken in verband met schade die
deze lijdt doordat een aan Opdrachtnemer toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij
de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid die direct of indirect
voortvloeit uit schade en/of verliezen die Opdrachtnemer toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.
6. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor iedere aansprakelijkheid die direct of indirect
voortvloeit uit verbintenissen die Opdrachtnemer is aangegaan met Opdrachtgever en/of derden,
ongeacht of hiervoor door Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.
Artikel 7 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer garandeert dat hij/zij gedurende de duur van de opdracht en na het einde van de
opdracht tegenover derden geheimhouding zal betrachten met betrekking tot alle
bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, waarvan hij/zij kennis heeft genomen.
2. Opdrachtnemer zal geëigende maatregelen nemen met het doel te voorkomen dat gegevens als
bedoeld in het vorige lid ter kennis komen van derden.
3. Alle correspondentie, documenten en andere zaken met inbegrip van kopieën Opdrachtgever
betreffende, alsmede de verbonden ondernemingen, welke Opdrachtnemer onder zich heeft of zal
krijgen, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever en zullen bij de beëindiging van de opdracht
terstond aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
4. Opdrachtnemer is voor elke overtreding van dit artikel aan Opdrachtgever een onmiddellijk en zonder
rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van € 5.000 verschuldigd.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die tussen partijen bij deze overeenkomst ontstaan met betrekking tot de uitleg of de
uitvoering van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle te
Nederland.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

De overeenkomst is opgemaakt in tweevoud en getekend te <plaats van tekening> op <datum van
tekening>.

Handtekening Opdrachtgever
<naam vertegenwoordiger>

Handtekening Opdrachtnemer
<naam vertegenwoordiger>

