OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
DE ONDERGETEKENDEN:
1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg
24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te
noemen: Opdrachtgever;
en
2. handelsnaam zzp-er bij eenmanszaak, welke is gevestigd te (postcode) plaats aan
de adres, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam, ingeschreven bij de
KvK onder nummer: nummer hierna te noemen: Opdrachtnemer;
De partijen zoals genoemd onder sub 1 en sub 2 hierna tezamen te noemen: “Partijen”.
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
a) Opdrachtgever een Stichting is die zich – kort gezegd – richt op volkshuisvesting;
b) Opdrachtgever bij de uitoefening van een deel van haar werkzaamheden gebruik
wenst te maken van de diensten zoals die door Opdrachtnemer worden
aangeboden en in het kader hiervan behoefte heeft aan korte omschrijving;
c) Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te
voeren;
d) Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteerden op basis van een
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
e) Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de
zin van artikel 7:610 e.v. BW;
f) Partijen er voor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking
van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c
Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit
aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking worden
beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te
laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat
uitbetaling plaatsvindt;
g) Partijen de voorwaarden, waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever de
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
Artikel 1 - Aanvang en duur
1.1

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van [aantal] maanden; de
overeenkomst gaat in op [datum] en eindigt van rechtswege op [datum], zonder
dat voorafgaande opzegging nodig is.

Paraaf Opdrachtgever

Paraaf Opdrachtnemer

1.2

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook
ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 2 – (Tussentijdse) beëindiging
2.1

Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds met opgave van redenen
op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden.

2.2

Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst bij aangetekende brief, met
onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst en zonder dat door deze beëindiging schadevergoeding aan de
andere Partij verschuldigd is, te beëindigen, indien:
- de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een termijn van 14
dagen tot nakoming is gesteld, in gebreke blijft aan zijn of haar verplichtingen
uit deze overeenkomst te voldoen;
- de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wordt verleend,
jegens hem of haar een verzoek tot faillissement is ingediend, in staat van
faillissement is verklaard, dan wel anderszins de vrije beschikking over zijn of
haar vermogen verloren heeft;
- Opdrachtnemer die een beroep doet op overmacht en gedurende een periode
van een maand of langer vanwege deze overmacht niet in staat is de opdracht
naar behoren uit te voeren.
- Opdrachtnemer zich zodanig gedraagt of opstelt dat hier schade uit voort vloeit
aan de goede naam of reputatie van Opdrachtgever of haar bestuurders.

2.3

De opzeggende partij heeft het recht van de andere partij een vergoeding te
vorderen van alle schade en kosten in verband met één van de in artikel 2.2
genoemde omstandigheden.

Artikel 3 – Gevolgen van beëindiging
3.1

Bij het einde of beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, is
Opdrachtnemer verplicht om alle documentatie, bedrijfsgegevens en gegevens ten
aanzien van klanten alle overige bedrijfsgoederen die hij in zijn bezit heeft
onmiddellijk aan Opdrachtgever te retourneren. Daarnaast dient Opdrachtnemer
zijn relaties onverwijld te informeren dat hij niet meer werkzaam is voor
Opdrachtgever.

Artikel 4 - Werkzaamheden
4.1

Opdrachtnemer zal gedurende de in artikel 1 genoemde periode de volgende
werkzaamheden verrichten;
[volledige omschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden.]

Paraaf Opdrachtgever

Paraaf Opdrachtnemer

4.2

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle
verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de
overeengekomen werkzaamheden.

4.3

Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat
voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming plaats met
Opdrachtgever in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal
verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich
naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever. Naar verwachting zullen de
werkzaamheden in circa [aantal] uur per week kunnen worden uitgevoerd.

4.4

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd
voor een goede uitvoering van de opdracht.

4.5

Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden
geheel zelfstandig. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden
naar eigen inzicht en zonder leiding en toezicht van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden. Tussen Partijen bestaat geen gezagsverhouding. Dit laat
onverlet dat Opdrachtgever aanwijzingen en instructies kan geven omtrent het
resultaat van de opdracht.

4.6

Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat de verplichtingen in
verband met de opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan
dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.

4.7

Het staat de Opdrachtnemer dan vrij zich bij de werkzaamheden te laten
vervangen door een ander. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging
aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden namens hem uitvoer(en)t. Daarbij
heeft de Opdrachtgever niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op
grond van objectieve kwalificaties. Opdrachtgever en Opdrachtnemer formuleren
voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht, samen de objectieve
kwalificaties waaraan Opdrachtnemer en eventuele vervanger(s) moet(en)
voldoen. De objectieve kwalificaties worden als bijlage bij deze overeenkomst
gevoegd.

4.8

Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

Artikel 5 - Vergoeding
5.1

Voor de in artikel 4 genoemde werkzaamheden zal Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een honorarium betalen van EUR bedrag per uur, dag te
vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Opdrachtnemer zal maximaal
aantal uur per week/maand in rekening kunnen brengen.

5.2

In het honorarium worden geacht te zijn begrepen, reiskosten, verblijfskosten,
overige onkosten en eventuele reistijd. Er worden derhalve geen separate kosten

Paraaf Opdrachtgever

Paraaf Opdrachtnemer

vergoed buiten het in artikel 5.1 genoemde honorarium. In geval hulpmiddelen
van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt
Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan
Opdrachtnemer.
5.3

Opdrachtnemer zal de in artikel 5.1 genoemde vergoeding maandelijks achteraf in
rekening brengen aan Opdrachtgever door middel van een gespecificeerde
factuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten.

5.4

Het gefactureerde bedrag zal binnen een maand na ontvangst van de betreffende
factuur door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald.

Artikel 6 – Geheimhouding
6.1

Ten aanzien van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
gegevens, documenten en informatie, welke in het kader van de uitvoering van
deze overeenkomst aan Opdrachtnemer worden verstrekt, verplicht
Opdrachtnemer zich, zowel gedurende de duur van de overeenkomst alsmede
daarna, deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden
bekend te maken anders dan noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de
overeenkomst.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom
7.1

Opdrachtnemer erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en know how die

voortvloeien uit en/of verbonden zijn aan de werkzaamheden van Opdrachtnemer in het
kader van zijn/haar werkzaamheden onder deze overeenkomst (de Intellectuele
Eigendomsrechten), alsmede de daaraan gerelateerde bescheiden, exclusief toekomen aan
en eigendom blijven van Opdrachtgever. Indien desondanks dergelijke rechten in eerste
instantie toch aan Opdrachtnemer toekomen, dan draagt Opdrachtnemer deze rechten reeds
nu bij voorbaat aan Opdrachtgever over, welke overdracht Opdrachtgever hierbij aanvaardt.
Opdrachtnemer verplicht zich bovendien op eerste verzoek van Opdrachtgever al datgene te
doen, waaronder het tekenen van documenten, dat alsnog noodzakelijk zal zijn om de
rechten aan Opdrachtgever te doen toebehoren en Opdrachtnemer verleent hierbij aan
Opdrachtgever een onherroepelijke volmacht om alle rechtshandelingen te verrichten welke
noodzakelijk zijn voor de overdracht aan Opdrachtgever van voornoemde rechten.
Opdrachtgever zal hiervoor geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn, daar deze
is verdisconteerd in de in deze overeenkomst vast gestelde honorering van Opdrachtnemer.
Eventuele bijkomende kosten voor een dergelijke overdracht zullen wel voor Opdrachtgever
zijn.
7.2

Na beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, zal
Opdrachtnemer zich onthouden van gebruik van enig Intellectueel
Eigendomsrecht, op welke wijze of voor welk doel dan ook. Geen enkele bepaling
uit de onderhavige overeenkomst kan worden opgevat als enige toekenning of een
overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten aan Opdrachtnemer, behalve om
aan zijn verplichtingen onder de onderhavige overeenkomst te voldoen.

Paraaf Opdrachtgever

Paraaf Opdrachtnemer

Artikel 8 - Afdracht belasting en BTW
8.1

Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van BTW,
(inkomsten)belastingen en/of sociale premies, die verschuldigd zijn terzake de
verrichte werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst.

8.2

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen en zal Opdrachtgever op eerste
verzoek schadeloos stellen voor eventuele aanspraken van de daartoe
aangewezen instanties voor niet-betaalde belastingen en/of sociale premies (niet
zijnde sociale premies waarvoor vrijwaring wettelijk is uitgesloten) en daarmee
verband houdende boetes en rente met betrekking tot de verrichte
werkzaamheden onder deze overeenkomst.

8.3

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alle medewerking verlenen om Opdrachtgever
in staat te stellen aan de instanties aan te tonen, dan wel daarover met deze
instanties afspraken te maken, dat Opdrachtgever in het kader van deze
overeenkomst geen verplichtingen tot inhouding van belasting en/of afdracht van
premies werknemersverzekeringen heeft.

8.4

In aansluiting op het bepaalde in artikel 5.1 kan Opdrachtgever op de nog te
betalen vergoeding aan Opdrachtnemer belastingen en/of premies
werknemersverzekeringen inhouden, indien de daartoe aangewezen instanties
zich op enig moment op het standpunt stellen of dreigen te stellen dat
Opdrachtgever belasting en/of premies werknemersverzekeringen dient af te
dragen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en verzekering
9.1

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect aan
Opdrachtgever door Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde derden wordt
toegebracht bij de uitvoering van de werkzaamheden op basis van deze
overeenkomst.

9.2

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden
voortvloeiend uit de schade die door Opdrachtnemer is veroorzaakt bij de
werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.

9.3

Opdrachtnemer verklaart dat hij een adequate ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten in verband met de te lopen risico’s
bij de uitvoering van deze overeenkomst.

9.4

De aansprakelijkheid van Opdrachtgever richting Opdrachtnemer zal te allen tijde
zijn beperkt tot directe schade voor een bedrag van maximaal de aan
Opdrachtnemer betaalde vergoeding gedurende de daaraan voorafgaande periode
van drie maanden. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor directe schade
(inclusief gevolgschade, verlies van omzet of winst, reputatieschade of gemiste
inkomsten) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 - Slotbepalingen

Paraaf Opdrachtgever

Paraaf Opdrachtnemer

10.1

Op de verhouding tussen partijen zijn geen verdere bepalingen, voorwaarden of
afspraken van toepassing dan in deze overeenkomst zijn opgenomen. Wijzigingen
van deze overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

10.2

Indien een van deze bepalingen of een deel van een van een bepalingen van deze
overeenkomst nietig is, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel
het andere deel van de bepaling onverlet. Partijen zullen zo spoedig mogelijk
nadat hen van de nietigheid van een van de bepalingen (of deel daarvan) is
gebleken, in overleg treden over de vervanging van de betreffende bepaling door
een rechtsgeldige bepaling, die zo veel mogelijk overeenkomt met de eerdere
nietige bepaling.

10.3

Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover
deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

10.4

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen
Partijen ter zake van of in verband met deze overeenkomst zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
……………. plaats, datum

……………………..

Stichting Vidomes
voor deze: D.L. Braal
Bestuurder

naam
voor deze: naam

Paraaf Opdrachtgever

plaats, datum

Paraaf Opdrachtnemer

