
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Onderwijs muziekschool
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 18 – 02 – 2016 onder nummer 9051583843-2beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:
1. muziekschoolhandelend onder “”,gevestigd te  aan de ,in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: hierna te noemen: "opdrachtgever"

1. De overeenkomst kan door beide partijen zonder nadere opgaaf van redenen worden opgezegd,  waarbijvan beide zijden een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen dient te worden.2. Muziekschool volgt het schooljaar zoals dat voor het basisonderwijs in de regio  van toepassing is.3. De opdrachtnemer verklaart over het inzicht,  de vaardigheden en de deskundigheid te beschikken om deonder art.1. afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig te verrichten en bepaalt zelf hoe hij/zij hetovereengekomen resultaat zal verwezenlijken. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zalminimaal één evaluatie plaatsvinden.4. Vanuit muziekschool fungeert  als contactpersoon voor de opdrachtnemer. Deze heeft echter geentoezichthoudende of leidinggevende positie jegens de opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat onder geenbeding onder gezag van de opdrachtgever. Instructies dan wel aanwijzingen beperken zich uitsluitend totde plaats van de werkzaamheden en/of de tijdstippen.5. De afhandeling van klachten van leerlingen betreffende de werkzaamheden vallen onderverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Bij muziekschool binnengekomen klachten over deopdrachtnemer worden doorgestuurd naar de opdrachtnemer.6. De opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten,mits dit tevoren aan muziekschool is meegedeeld. De opdrachtnemer blijft echter te allen tijde jegensmuziekschool aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij/ zij de desbetreffendewerkzaamheden zelf heeft verricht. Ook in geval de opdrachtnemer door omstandigheden,  waaronderziekte,  niet in staat is de afgesproken werkzaamheden uit te voeren zal hij/zij zelf zorg dragen vooradequate vervanging. Muziekschool dient hiervan terstond in kennis te worden gesteld. Indien vervangingniet mogelijk is en de lessen niet kunnen worden ingehaald,  zijn deze onuitgevoerde werkzaamheden niette factureren.7. De opdrachtnemer bepaalt in overleg met muziekschool zijn/haar werktijden. Er dienen geen lessenverzorgd te worden tijdens vakantieperiodes die gelden voor het basisonderwijs. De opdrachtnemer steltzelf zijn/haar lesrooster samen.8. De opdrachtnemer maakt gebruik van de leslocatie(s) die door muziekschool beschikbaar wordengesteld. Indien opdrachtnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar eigen locatie is dit bespreekbaar,mits deze ruimte geschikt is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer dientzelf zorg te dragen voor instrumentarium en lesmateriaal. Indien opdrachtnemer gebruik wenst te makenvan het instrumentarium van muziekschool,  is dit mogelijk tegen een vergoeding.9. Het overeengekomen honorarium voor de werkzaamheden bedraagt €  per uur voor individuele lessenvan 30 minuten ,  €  per uur voor individuele lessen van 20 minuten en €  voor groepslessen. Voorleerlingen vanaf 21 jaar vermeerderd met 21% BTW. Het honorarium is inclusief onkosten en geldt voorhet lopende schooljaar.Opdrachtnemer zal muziekschool maandelijks een factuur zenden ter zake het honorarium. De factuurdient te worden voorzien van een presentielijst en leerlingenspecifica-tie. In het geval dat een leerling detoegang tot de lessen ontzegd moet worden vanwege een betalingsachterstand,  kan opdrachtnemer dezeuren niet factureren,  tot de leerling betaald heeft. Er kan incidenteel uitstel worden gevraagd aanmuziekschool m.b.t. het indienen van de factuur,  echter aan het eind van het schooljaar dient de factuur2 weken na de laatste les te zijn ingediend.10. Elk der partijen kan deze overeenkomst terstond ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst,  indien dewederpartij zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst houdt.11. De opdrachtnemer verklaart zijn/haar positie aan muziekschool niet te zullen benutten voor hetontplooien van activiteiten die strijdig zijn met het belang van muziekschool.12. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet zijn de leveringsvoorwaarden van de opdrachtnemerbindend. Opdrachtnemer verklaart deze voorwaarden aan opdrachtgever overhandigd te hebben.
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