
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Kunst- en cultuureducatie
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 13 - 10 - 2015 onder nummer 9051596334beoordeelde overeenkomst.
De ondergetekenden:

1. undefined  ,  wonende te ()  aan de  ,  geboren te  op ,  hierna te noemen: "opdrachtnemer"

Overwegende:
Opdrachtgever is een organisatie voor kunst- en cultuureducatie die in haar verzorgingsgebied kunst- encultuureducatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord verzorgt ten behoeve van cursistenafkomstig van scholen,  amateurkunstverenigingen en derden.Opdrachtnemer heeft specifieke kennis,  kunde,  opleiding en ervaring om werkzaamheden op het terreinvan de kunst- en cultuureducatie te verrichten.Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben uitdrukkelijk de bedoeling om geen arbeidsovereenkomst maareen overeenkomst van opdracht te sluiten.Er is geen onderwijsinspectie of –toezicht van toepassing op de kunst- en cultuureducatie en er zijn geenwettelijk geregelde examens en diploma’s.

zijn overeengekomen:
Artikel 1 Werkzaamheden
De opdrachtnemer zal voor de opdrachtgever werkzaamheden op het terrein van de kunst- en cultuureducatieverrichten die bestaan uit: 

Artikel 2 Inhoud en uitvoering
Er bestaat geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft de artistiekeleiding en bepaalt zelf de inhoud van de activiteiten. Het staat opdrachtnemer vrij om het overeengekomenresultaat naar eigen inzicht te verwezenlijken,  waarbij de activiteiten moeten voldoen aan hetgeen vooraf aan decursisten is bekendgemaakt.

Artikel 3 Duur en omvang
De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden binnenéén cursusjaar. De begindatum is  en de einddatum is . De omvang van de werkzaamheden in deze periodebedraagt .

Artikel 4 Vervanging
Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten.Opdrachtnemer licht opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in,  behoudens in geval van overmacht.Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste op hetzelfde niveau dewerkzaamheden kan verrichten;  opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan ditniveau. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever ook bij vervanging aansprakelijk voor het resultaat. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer zorgt opdrachtnemer zelf voor vervanging. Op-drachtnemervrijwaart opdrachtgever voor schade die ontstaat als gevolg van het onvoldoende tijdig doorgeven van ziekte ofverhindering. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkostenplaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden omdat opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden.Bij ziekte van opdrachtnemer of diens vervanger zal de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel mogelijk opeen nader overeen te komen moment alsnog verrichten.



Artikel 5 Gebruik van materialen en eigendommen
Opdrachtnemer maakt deels gebruik van eigen materialen en gereedschappen en/of deels van materialen engereedschappen van de opdrachtgever. Hij/zij staat garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommenvan opdrachtgever en de aan hem/haar toevertrouwde zaken,  zoals de sleutel van het gebouw of leslokaal. Bijvervanging dient opdrachtnemer op dezelfde wijze garant te staan voor gebruik door zijn/haar vervanger. Schadedoor nalatigheid of onoordeelkundig gebruik kan verhaald worden op opdrachtnemer. Indien gewenst door opdrachtnemer zorgt opdrachtgever voor een veilige en afgesloten opslag vaneigendommen van opdrachtnemer. Opdrachtgever draagt binnen zijn locatie zorg voor de eigendommen vanopdrachtnemer zoals een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan deeigendommen van opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van deovereengekomen werkzaamheden.

Artikel 6 Plaats van de werkzaamheden
De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden te  te .

Artikel 7 Honorarium
Het honorarium van opdrachtnemer bedraagt €  . In dit honorarium zijn alle werkzaamheden begrepen,  zoalsbijv. de tijd voor voorbereiding,  overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger,  klant- enoudercontacten en presentaties. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid gemaaktemateriaal- en reiskosten worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van onderliggendenota’s en specificaties. Het honorarium en onkosten worden – ook in geval van vervanging – slechts betaald aanopdrachtnemer.

Artikel 8 Geheimhouding
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever,  waaronder de bedrijfsgegevens enfinanciële en technische gegevens,  waaronder hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden debeschikking heeft gekregen geheim te houden,  alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voorreclamedoeleinden te zullen gebruiken. Een en ander op straffe van een direct opeisbare,  niet voor rechterlijkematiging vatbare boete ten behoeve van opdrachtgever van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) exclusiefincassokosten en wettelijke rente,  voor het enkele feit van de overtreding en € 1.000 (zegge: éénduizend euro)voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij mocht veroorzaken bij de uitoefening van dewerkzaamheden.

Artikel 10 Intellectueel eigendom
Alle rechten met betrekking tot producten van de geest,  die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomstontwikkelt of gebruikt,  komen toe aan opdrachtgever voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

Artikel 11 Opzegging
Ieder der partijen kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

Artikel 12 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
Partijen verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is. Alle geschillen betreffendedeze overeenkomst zijn aan de uitspraak van de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen destatutaire vestigingsplaats van opdrachtgever is gelegen.



Ondertekening:
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