
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Praktijkmedewerking tandartsen
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 26 – 11 – 2015 onder nummer 9061574683-Abeoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:       
1. handelend onder kantoorhoudende te  aan de hierna te noemen “Opdrachtgever”2. handelend onder   aan de hierna te noemen “Opdrachtnemer”

in aanmerking nemende:
dat OPDRACHTGEVER zelfstandig en voor eigen rekening en risico een tandartspraktijk voert te  in hetpand aan de  aldaar,  hierna te noemen de praktijk;dat OPDRACHTGEVER is aan te merken als zorgaanbieder voor de patiënten die zijn ingeschreven in haartandartspraktijk;dat OPDRACHTNEMER voor eigen rekening en risico het beroep van tandarts uitoefent en als zodanig isingeschreven in het BIG-register;dat OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van haar praktijk gebruik wenst te maken van de diensten zoalsdie door OPDRACHTNEMER worden aangeboden en waarbij OPDRACHTNEMER als zorgverlenertandheelkundige diensten wil leveren aan patiënten van OPDRACHTGEVER;dat OPDRACHTGEVER aan OPDRACHTNEMER voor het leveren van deze tandheelkundige diensten hetgebruik van haar praktijk en administratieve systemen beschikbaar stelt conform het in de overeenkomstopgenomen schema;dat OPDRACHTNEMER op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap enmeent hieraan te voldoen en het voorts duidelijk is dat de onderhavige overeenkomst geen fiscaalondernemerschap garandeert;dat partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW ) noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te latenkomen en uitsluitend elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst in de zin van artikel7:400 e.v. BW ;dat het OPDRACHTNEMER uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn,  zij het metinachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst;dat partijen beogen hun activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze door de Belastingdienstgoedgekeurde (model)overeenkomst;

komen overeen als volgt:
Artikel 1 Aard van de opdracht

1. OPDRACHTNEMER zal als praktijkmedewerker met ingang van  voor bepaalde tijd tot  op verzoek vanOPDRACHTGEVER,  welk verzoek OPDRACHTNEMER aanvaardt,  tandheelkundige diensten inonderaanneming verrichten aan de patiënten waaraan OPDRACHTGEVER zorg aanbiedt en wel voor ,zoveel mogelijk volgens onderstaand schema waarin de beschikbaarheid van faciliteiten wordt geregeld.OPDRACHTNEMER kan binnen deze uren zijn spreekuur- en behandelingstijden naar eigen inzichtindelen.
Dag Van Tot

Indien de OPDRACHTNEMER verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren,  zal de



2. Indien de OPDRACHTNEMER verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren,  zal deOPDRACHTNEMER onverwijld,  nadat de omstandigheid,  die de verhindering veroorzaakt,OPDRACHTGEVER daaromtrent inlichten. In geval van vakantie of andere vrijwillige afwezigheid steltOPDRACHTNEMER de OPDRACHTGEVER tijdig,  maar tenminste  weken vooraf in kennis van zijnafwezigheid. OPDRACHTNEMER kan een vervanger aanwijzen,  waarbij de instemming vanOPDRACHTGEVER ter zake van de vervanger niet vereist is.3. OPDRACHTNEMER zal bij zijn werkzaamheden de tandheelkundige behandelingen – binnen de kadersvan het omtrent de opdracht bepaalde in artikel 7:400 e.v. BW  - zelfstandig en naar eigen inzichtverrichten,  voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. OPDRACHTNEMER kan afwijken van debij OPDRACHTGEVER gangbare controlefrequentie. Voorts staat het OPDRACHTNEMER vrij om een doorOPDRACHTGEVER met een patiënt overeengekomen afspraak of behandeling naar eigen inzicht en inoverleg met de betreffende patiënt,  te wijzigen zij het met inachtneming van de zorgplicht als omschrevenin artikel 7:401 BW.4. OPDRACHTGEVER zal zich onthouden van enige aanwijzing dan wel instructie met betrekking tot deuitvoering van de tandheelkundige verrichtingen en de daaraan verbonden werkzaamheden doorOPDRACHTNEMER. OPDRACHTNEMER is niet gehouden tot overleg,  rapportage of evaluatie betreffendede voortgang of de kwaliteit van zijn werkzaamheden anders dan middels het kwaliteitssysteem alsbedoeld in 8.2.5. OPDRACHTNEMER heeft het recht het uitvoeren van bepaalde opdrachten/verzoeken vanOPDRACHTGEVER te weigeren,  bijvoorbeeld op grond van ernstige gewetensbezwaren,  in welk gevalpartijen samen naar een oplossing streven.6. OPDRACHTNEMER dient zich te allen tijde bewust te zijn van de keuzes die worden gemaakt,  waarbij hetuitgangspunt is dat de zorgverlener redelijke afwegingen maakt tussen het belang van de patiënt en dievan de omgeving.7. Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel7:610 e.v. BW  of een fictieve dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2c lid 1 UitvoeringsbesluitLoonbelasting 1965 en artikel 1 Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhoudingals dienstbetrekking wordt beschouwd tot stand te laten komen. Partijen contracteren uitsluitend metelkander onder de voorwaarde van aanwezigheid van een overeenkomst van opdracht als bedoeld inartikel 7:400 e.v. BW. Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat door de overeenkomst geendienstbetrekking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2 Kwaliteit en veiligheid van zorg
1. OPDRACHTNEMER beschikt over een geldige BIG-registratie. OPDRACHTNEMER verstrekt aanOPDRACHTGEVER voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de bevestiging van inschrijvingin het BIG-register,  inclusief het aan OPDRACHTNEMER toegekende BIG-registratienummer ,  alsmede eenkopie van het legitimatiebewijs,  tenzij OPDRACHTGEVER reeds over voornoemde kopieën beschikt. Dezeverplichting geldt – evenals andere in deze overeenkomst voor OPDRACHTNEMER geldendeverplichtingen - overeenkomstig voor de door OPDRACHTNEMER ingezette vervanger.2. OPDRACHTNEMER verklaart dat er geen maatregelen berustend op een in Nederland of in het buitenlandgegeven rechterlijke uitspraak zijn opgelegd en hij op de ingangsdatum van deze overeenkomst inNederland dan wel daarbuiten het beroep van tandarts zonder beperkingen mag uitoefenen en niet ondertoezicht staat vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand.3. OPDRACHTGEVER zal medewerking verlenen aan het door OPDRACHTNEMER kunnen voldoen aan deeisen voor behoud van zijn BIG- en / of andere vorm van kwaliteitsregistratie.4. OPDRACHTNEMER zal medewerking verlenen aan alle voor OPDRACHTGEVER geldende verplichtingen,voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg.5. OPDRACHTNEMER zal aan OPDRACHTGEVER verstrekken: een afschrift van een bewijs van inschrijvingin het handelsregister,  alsmede van een schrijven van de Belastingdienst waaruit het BTW -nummer vanOPDRACHTNEMER blijkt,  dan wel waaruit blijkt dat hij van BTW  vrijgestelde prestaties verricht.

Artikel 3 Registratie
1. OPDRACHTNEMER gaat met de patiënt een behandelovereenkomst aan zoals bedoeld in artikel 7:446 lid1 BW  en zal zorgdragen voor het uitvoeren van de daaraan verbonden administratieve verplichtingen endaarbij zowel de patiëntenadministratie van OPDRACHTGEVER (waaronder tevens in deze overeenkomstwordt verstaan: het medisch dossier) als zijn eigen administratie op verantwoorde wijze gebruiken enbijhouden ten behoeve van de patiëntbehandeling. OPDRACHTGEVER zal gedurende de looptijd van dezeovereenkomst zijn patiëntenadministratie van patiënten waaraan OPDRACHTNEMER zorg verleent terbeschikking stellen aan OPDRACHTNEMER.2. OPDRACHTGEVER draagt ervoor zorg dat patiëntenadministratie wordt bewaard binnen zijn praktijk enwel zodanig dat geheimhouding van de inhoud daarvan is gewaarborgd. De patiëntenadministratie zalzowel tijdens de duur van deze overeenkomst als ook na het einde van deze overeenkomst in het archiefvan OPDRACHTGEVER worden bewaard gedurende de in artikel 7:454 lid 3 BW  vermelde termijnen.OPDRACHTGEVER is eigenaar van de fysieke gegevensdrager(s).



3. Nadat deze overeenkomst is geëindigd,  gedurende voornoemde termijnen in artikel 7:454 lid 3 BW, staatOPDRACHTGEVER ervoor in dat OPDRACHTNEMER toegang kan krijgen tot de in depatiëntenadministratie van OPDRACHTGEVER geregistreerde data die betrekking heeft op patiënten aanwie OPDRACHTNEMER zorg heeft verleend,  voor zover dat voor OPDRACHTNEMER noodzakelijk is voorhet voeren van verweer in juridische procedures,  waaronder begrepen patiënten klacht- enbemiddelingsprocedures,  het BIG-tuchtrecht en civiele- en strafrechtprocedures. Indien toestemming vande patiënt is vereist voor inzage,  draagt OPDRACHTNEMER daarvoor zorg. Inzage in depatiëntenadministratie is beperkt tot de periode(s) waarin OPDRACHTNEMER zorg aan de patiënt heeftverleend. Onder inzage wordt tevens verstaan het ontvangen van een afschrift van (delen van) depatiëntenadministratie tegen redelijke vergoeding door OPDRACHTNEMER aan OPDRACHTGEVER voorhet maken van een afschrift.

Artikel 4 Praktijkuitrusting
1. OPDRACHTGEVER stelt voor zijn rekening,  mede ten behoeve van de praktijkmedewerking vanOPDRACHTNEMER,  ter beschikking haar tandartspraktijk met inbegrip van de inrichting (in de meestuitgebreide zin) en de overige personele en materiële praktijkvoorzieningen. De aanwezige inrichting kanvoor rekening van OPDRACHTGEVER slechts met zijn toestemming door OPDRACHTNEMER wordenuitgebreid. OPDRACHTGEVER verplicht zich er toe zich te onthouden van enige instructie met betrekkingtot de wijze van gebruik van de praktijk waarbij OPDRACHTNEMER zich verplicht de praktijk te gebruikenals een goed huisvader betaamt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. OPDRACHTNEMER zal zijn werkzaamheden naar zijn beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheidbetrachten jegens OPDRACHTGEVER en derden. 

Artikel 6 Verzekeringen
1. Partijen dragen er zorg voor dat zij ieder beschikken over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een binnen het werkveld gangbare dekking maar met eenminimale dekking van € 1.000.000, - per gebeurtenis voor de door hen verrichte en nog te verrichtenwerkzaamheden en zorgen ervoor,  dat ter zake van deze verzekering afdoende dekking gewaarborgd zalblijven door de premies tijdig te betalen.2. OPDRACHTNEMER treft naar eigen inzicht en voor eigen rekening voorzieningen voor het risico vaninkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Artikel 7 Klachtenregeling
1. OPDRACHTNEMER draagt zorg voor deelname aan een klachtenvoorziening of voorziet in eenklachtenvoorziening zoals wettelijk voorgeschreven.2. Als de praktijk van OPDRACHTGEVER kwalificeert als een instelling volgens de Wet Kwaliteit,  Klachten enGeschillen Zorg (W KKGZ) of de Kwaliteitswet Zorginstellingen (Kzi),  ook wanneer deze kwalificatieontstaat als gevolg van het aangaan van deze overeenkomst,  verbindt OPDRACHTNEMER zich jegensOPDRACHTGEVER tot het participeren in diens kwaliteitssysteem,  klachten- en geschillenregeling,  voorzover dit nodig is om aan de regels gesteld in de W KKGZ of Kzi te kunnen voldoen.3. OPDRACHTNEMER verklaart dat een behandeling van een patiënt van OPDRACHTGEVER is aan temerken als een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:446 lid 1 BW, waarbij OPDRACHTNEMER is aan temerken als hulpverlener en daarmee volledig verantwoordelijk te zijn voor alle behandelingen door hemof onder zijn verantwoordelijkheid verricht.4. OPDRACHTGEVER verklaart dat een behandeling van een patiënt door een werknemer of ingehuurdekracht zonder of met een beperkte behandelingsbevoegdheid,  in zijn opdracht,  onder zijnverantwoordelijkheid en voor zijn risico wordt uitgevoerd,  ook indien de behandeling bij zijn afwezigheidplaats vindt.5. Wanneer sprake is van een klacht van of een geschil met een patiënt van OPDRACHTGEVER die in hetkader van deze overeenkomst behandeld is door OPDRACHTNEMER,  zullen partijen elkaar volledig enprompt informeren over de voortgang van de afhandeling daarvan. Partijen zullen,  daar waarnoodzakelijk,  gezamenlijk optreden in de behandeling van de klacht of het geschil.6. In het geval van een situatie als bedoeld in 8.5 heeft OPDRACHTNEMER recht op inzage in depatiëntenadministratie van de betreffende patiënt als bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.3,  indachtig de in dieartikelen gestelde voorwaarden.



Artikel 8 Einde
1. De overeenkomst wordt beëindigd:a. door het verstrijken van de duur waarvoor deze overeenkomst is aangegaan,  zonder datvoorafgaande opzegging nodig is. Bij voortzetting van de activiteiten als bedoeld in artikel 1.1wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor gelijke duur en overeenkomstigevoorwaarden;b. door opzegging door één der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ;c. doordat OPDRACHTNEMER zijn inschrijving in het BIG-register (tijdelijk) wordt doorgehaald,  ofOPDRACHTNEMER anderszins feitelijk of juridisch de bevoegdheid verliest om als tandarts deopdracht uit te voeren,  vanaf het moment dat OPDRACHTNEMER zijn bevoegdheid verliest.2. De ene partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting totschadevergoeding op te zeggen,  indien de andere partij:a. ernstig tekort is geschoten ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de werkzaamhedenzoals overeengekomen in deze overeenkomst en een dergelijk tekortschieten niet binnen tweeweken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij zal zijn hersteld;b. ernstig tekort is geschoten ter zake van enige verplichting voortvloeiende uit de werkzaamhedenzoals overeengekomen in deze overeenkomst en herstel van een dergelijk tekortschieten reedsblijvend onmogelijk is;c. in staat van faillissement wordt verklaard,  surseance van betaling of het eigen faillissementaanvraagt,  surseance van betaling wordt verleend,  dan wel indien zij door beslaglegging,  ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of substantiëledelen ervan verliest; .d. OPDRACHTNEMER komt te overlijden;

Artikel 9 Vrijwaring en verrekening
1. Indien het niet nakomen en/of overtreden van enige bepaling van de overeenkomst door één van departijen (‘de overtredende partij’ ) leidt tot schade die voortvloeit uit eventuele fiscaalrechtelijkegeschillen,  is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk. Voor zover de andere partij voor dergelijkeschade wordt aangesproken vrijwaart de overtredende partij de andere partij geheel. Onder schade wordttevens begrepen boetes en/of (heffings)rente.2. In een voorkomend geval zal de geleden schade mogen worden verrekend met al hetgeen door debetreffende partij op dat moment verschuldigd is of zal worden aan de overtredende partij uit welkehoofde dan ook,  onverminderd het recht van betreffende partij om geleden schade op enige andere wijzein rechte te verhalen op de overtredende partij.3. Partijen beogen,  als vermeld in artikel 1.7,  met deze overeenkomst noch om een arbeidsovereenkomstaan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW  noch om een fictieve dienstbetrekking tot stand te latenkomen. Mocht OPDRACHTGEVER aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigdheid vanloonbelasting en/of sociale premies volksverzekeringen en eventuele (heffings)rente,  over vergoedingenter zake van de uitvoering van de opdracht,  anders dan als gevolg van het bepaalde in artikel 10.1,  danvrijwaart OPDRACHTNEMER OPDRACHTGEVER onvoorwaardelijk ter zake van alle aanspraken van deBelastingdienst ter zake.4. OPDRACHTNEMER is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van onder meer inkomstenbelasting,  socialepremies en/of eventuele BTW, die verschuldigd zijn ter zake de verrichte werkzaamheden in het kadervan deze overeenkomst.

Artikel 10 Gevolgen van beëindiging
1. Bij het einde van de overeenkomst staakt OPDRACHTNEMER zijn werkzaamheden in de praktijk enworden nadere afspraken gemaakt,  schriftelijk vastgesteld en kenbaar gemaakt over de lopendeactiviteiten ten aanzien van betrokken patiënten (inzake onder meer dossieroverdracht,  behandeling eneventuele klachten).2. Na afwikkeling van de verplichtingen uit deze overeenkomst zijn partijen niet langer aan elkaar gebonden,behoudens in het geval van klachten of geschillen als bedoeld in artikel 8. De rechten en plichten die voorpartijen voortvloeien uit het bepaalde in artikel 3,  5,  8,  10 en,  indien van toepassing,  het relatiebedingopgenomen in artikel 11,  blijven voor partijen,  of hun rechtsopvolgers,  na de beëindiging van dezeovereenkomst van kracht. In ieder geval blijven na het einde van de overeenkomst de bedingen die naarhun aard doorwerking hebben na dat einde,  onverminderd van kracht.3. Bedrijfsmiddelen,  alle informatiedragers van OPDRACHTGEVER waarop gegevens overOPDRACHTGEVER,  waaronder tevens begrepen patiëntenadministratie,  zijn opgenomen en alleeventuele kopieën,  afschriften of uittreksels daarvan,  alsmede sleutels e.d. zullen bij het einde van dezeovereenkomst onverwijld door OPDRACHTNEMER bij OPDRACHTGEVER worden ingeleverd.



Artikel 11 Geschillenregeling
1. In geval van geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst mochten ontstaan,zowel juridische als feitelijke,  ook al worden zij slechts door één partij als zodanig beschouwd,  metbetrekking tot de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst,  staat het partijen,  althans een partij,  vrij omhet geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter. De kosten verbondenaan de gerechtelijke procedure komen voor rekening van elke partij afzonderlijk.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.3. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen,  voorwaarden of afspraken van toepassingdan in deze overeenkomst zijn opgenomen.4. Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig is,  bijvoorbeeld ten gevolge van toekomstigewijzigingen in de wetgeving of jurisprudentie,  laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.Partijen zullen zo spoedig mogelijk nadat hen van de nietigheid van een van de bepalingen is gebleken,  inoverleg treden over de vervanging van de betreffende bepaling door een rechtsgeldige bepaling,  die zoveel mogelijk overeenkomt met de eerdere nietige bepaling.

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer


