
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Onderwijs mbo en hbo, geen gezag
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 17 – 05 – 2016 onder nummer90516.27624.1.0.-A beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:
Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van beroepsonderwijs;Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan de inhuur van specifieke expertise en/ofpraktijkervaring ten behoeve van het onderwijs gericht op de beroepscontext;Opdrachtnemer beschikt over deze expertise en als zodanig in staat en bereid is deze expertise in tezetten ten behoeve van opdrachtgever;Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in dezin van artikel 7:400 e.v. BW ;Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v.BW ;Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers ofgelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en deartikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordtbeschouwd (Besluit van 24 december 1986,  Stb. 1986,  655),  buiten toepassing te laten en daartoe dezeovereenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;Opdrachtnemer zich ervan bewust is dat hij/zij van rechtswege,  maar ook anderszins,  op grond van deovereenkomst geen aanspraken op pensioen en/of andere oudedagsvoorzieningen en/of uitkeringen terzake van arbeidsongeschiktheid jegens opdrachtgever gelden kan maken en daarvan ook,  voor zovernodig,  uitdrukkelijk afstand doet.Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zalverrichten,  in deze overeenkomst wensen vast te leggen.De toelichting bij de modelovereenkomst,  met kenmerk 2016/modelovk/hbo/mbo,  maakt integraalonderdeel uit van deze overeenkomst.

Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1 De opdracht

1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst tot het verrichten van de volgendewerkzaamheden: .

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het opjuiste wijze en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren van de overeengekomenwerkzaamheden.2. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle middelen en informatie,  die standaard aanwezig zijn bij deopdrachtgever en benodigd zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer draagt zorgvoor de aanwezigheid van overige materialen en informatie benodigd voor een goede uitvoering van deopdracht.3. Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden zelfstandig uit. Wel vindt,  voor zover datvoor de uitvoering van de opdracht nodig is,  afstemming met Opdrachtgever plaats in geval vansamenwerking met anderen,  zodat deze samenwerking optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voorde werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.4. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht ofleiding van Opdrachtgever. Dit laat onverlet de bevoegdheid van opdrachtgever om opdrachtnemerconform artikel 3.2 in gebreke te stellen als voorzienbaar is dat het toegezegde resultaat niet zal wordenbehaald.



Artikel 3 Duur en einde van de overeenkomst
1. De opdracht vangt aan op  en wordt aangegaan tot .2. Daarnaast eindigt de overeenkomst:door het overlijden van opdrachtnemer;ingeval van schuldsanering bij opdrachtnemer,  een onderhands akkoord met schuldeisers ofliquidatie dan wel staking van de onderneming van opdrachtnemer;in geval van het door één der partijen toerekenbaar niet nakomen van de in deze overeenkomstaangegane verplichtingen,  na schriftelijke ingebrekestelling.3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve vanandere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Nakoming en vervanging
1. Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met eengeaccepteerde opdracht niet,  niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen,  dan dient de Opdrachtnemerhierover onmiddellijk in overleg te treden met Opdrachtgever.

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling
1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer €  exclusief BTW. In de vergoeding zijn de verblijfkosten,eventuele materiaalkosten,  overige onkosten en reistijd begrepen.2. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. Defactuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen  na ontvangst van de factuur.

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade

Artikel 8 Verzekeringen

Artikel 9 Intellectueel eigendom
1. Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van opdrachtgever alle door hem ten behoeve vanopdrachtgever gemaakte stukken en ander materiaal in de ruimste zin van het woord,  met inbegrip vankopieën en digitale bestanden die op de uitvoering van de werkzaamheden betrekking hebben,  aanopdrachtgever afgeven.2. Het intellectueel eigendomsrecht op de werken,  of onderdelen daarvan,  die opdrachtnemer binnen dewerkzaamheden voor opdrachtgever in het kader van deze overeenkomst tot stand heeft gebracht,berust bij de opdrachtgever.

Artikel 10 Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is gehouden alle van opdrachtgever afkomstige gevoelige informatie,  bestaande uitbedrijfsmatige of personele gegevens,  waarvan opdrachtnemer weet of behoort te weten dat dezevertrouwelijk zijn,  geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van deovereenkomst.

Artikel 11 Rechts- en forumkeuze



1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt,  is Nederlands recht van toepassing.2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verbandhoudt of daaruit voortvloeit,  zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst
1. W ijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijktussen partijen zijn overeengekomen.

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer


