
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Gastdocent masterprogramma
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 25 – 09 – 2015 onder nummer 9101570786beoordeelde overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen  en de hieronder genoemde opdrachtnemer. De afspraken in dezeovereenkomst hebben betrekking op het verzorgen van een masterclass in het hieronder genoemde programma.
Naam opdrachtnemer:Naam gastdocent:Programma:Masterclass:Datum:Vergoeding: € 
 De vergoeding is inclusief eventuele onkosten,  bureaukosten en binnenlandse reiskosten. Voor buitenlandseopdrachtnemers worden reis- en verblijfskosten vergoed tegen zogenoemd ‘economy class’  tarief (reiskostenper auto à € 0,19 per kilometer). Een declaratieformulier wordt u separaat toegestuurd. Bij declaratie oppersoonlijke titel worden de gegevens door middel van IB-47 formulieren aan de belastingdienst opgegeven.Indien van toepassing zal de opdrachtnemer een factuur verhoogd met btw aan opdrachtgever sturen. Deverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtnemer. Op deze overeenkomst zijn de op de achterzijdevermelde voorwaarden en bepalingen van toepassing.
Graag twee exemplaren van dit document ondertekenen en één ervan retourneren aan ,  . Het andere exemplaaris voor uw eigen administratie. Betalingen vinden in de regel binnen 14 dagen na het college en na ontvangst vanhet declaratieformulier plaats,  mits alle gegevens correct zijn ingevuld en alle bescheiden door ons zijnontvangen.
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer

Voorwaarden en bepalingen overeenkomst van opdracht gastdocentmasterprogramma
Deze overeenkomst heeft slechts betrekking op de op de vorige bladzijde genoemde opdracht en data. vergoedt alleen de kosten die in de overeenkomst staan vermeld. Het honorarium is inclusiefvergoedingen voor eventuele assistenten of gastdocenten die door opdrachtnemer zijn uitgenodigd,tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.De masterclass waarop deze opdracht betrekking heeft kent een kortstondig karakter van één of tweedagdelen (ochtend,  middag,  en/of avond) met – op jaarbasis gezien – een nietrepetitief karakter.benadrukt dat deze overeenkomst van opdracht niet kan worden opgevat als een arbeidsovereenkomsten dat er derhalve geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking tussen  en de aan ommezijdevermelde opdrachtnemer.  draagt geen loonbelasting,  sociale verzekeringspremies en/ of andereverzekeringen voor opdrachtnemer af. De verstrekte vergoedingen betreffen brutobedragen;opdrachtnemer blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de afdracht van loonc.q. inkomstenbelasting eneventuele (na te heffen) sociale premies.Opdrachtnemer is door  benaderd vanwege zijn specifieke kennis en kunde op een bepaald vakgebied.Opdrachtnemer is vrij om de te behandelen lesstof zelf in te vullen en de desbetreffende masterclass naareigen goeddunken in te richten. Elke masterclass wordt achteraf door de studenten geëvalueerd. Als uitdeze evaluaties blijkt dat de kwaliteit van de masterclass sterk te wensen overlaat,  behoudt  zich het rechtvoor (een deel van) de afgesproken vergoeding niet uit te betalen. In een dergelijke situatie zal de coursedirector van de opleiding op basis van hoor en wederhoor tussen studenten en opdrachtnemer eenafgewogen beslissing nemen.Bij een verandering in de start- of einddatum van het opleidingsprogramma,  of verandering in het aantalovereengekomen sessies,  wordt de overeenkomst per e-mail gewijzigd of opnieuw opgesteld.



behoudt zich het recht voor deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder verdere verplichtingenvan  aan de opdrachtnemer,  indien het deelnemersaantal van het desbetreffende opleidingsprogrammaonvoldoende is,  of – in het geval van in-company opleidingen – het bedrijf in kwestie de opleiding heeftgeannuleerd.Indien opdrachtnemer om welke reden dan ook in gebreke blijft om de betreffende masterclass teverzorgen,  behoudt  zich het recht voor de overeengekomen vergoeding niet uit te betalen.Op deze overeenkomst is de Nederlandse wet van toepassing.


