
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Tandheelkundige dienstverlening
Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 13 – 10 – 2015 onder nummer 9101580814beoordeelde overeenkomst.
De ondergetekenden:
Hierna tezamen te noemen ‘partijen’

in aanmerking nemende dat:
Opdrachtgever wil aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekken tot het verrichten van diensten.Opdrachtnemer aanvaardt deze opdracht tot het verrichten van diensten tegen nader te noemencondities zoals opgenomen in deze overeenkomst.Opdrachtnemer zal in het kader van de onderhavige overeenkomst volledig zelfstandig,  zonder toezichtof controle van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten op het gebied van tandheelkunde.De diensten zullen in beginsel door Opdrachtnemer zelf worden verricht. Opdrachtnemer kan zich tervervulling van de diensten laten vervangen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist.Hoewel het Opdrachtgever te allen tijde vrij staat aan Opdrachtnemer ten aanzien van de wijze waaropdeze zijn werkzaamheden uitvoert instructies te geven,  is Opdrachtnemer niet verplicht daaraan gehoorte geven.Partijen wensen hun overeenkomst van opdracht schriftelijk vast te leggen.

komen als volgt overeen:
Artikel 1 Overeenkomst van opdracht

1. Opdrachtgever is met Opdrachtnemer bij overeenkomst van opdracht overeengekomen om met ingangvan  in opdracht van Opdrachtgever diensten (te laten) verrichten. In verband met bovengenoemdeovereenkomst verklaart Opdrachtgever te hebben opgedragen aan Opdrachtnemer,  gelijk Opdrachtnemerverklaart te hebben aangenomen van Opdrachtgever,  het verrichten van werkzaamheden op het gebiedvan tandheelkunde.

Artikel 2 Ingangsdatum en duur van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst gaat in op 19-02-2018. Partijen kunnen de overeenkomst per aangetekend schrijvenmet inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van een kalendermaandopzeggen.

Artikel 3 Honorering
1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vergoedingverschuldigd van  van zijn/haar maandomzet of de maandomzet van zijn/haar vervanger,  exclusieftechniekkosten.2. In voornoemde vergoeding zijn alle kosten van Opdrachtnemer,  waaronder reis- en verblijfkostenbegrepen. Naast de overeengekomen prijzen zijn door Opdrachtgever geen verdere bedragen aanOpdrachtnemer verschuldigd.3. Facturering door Opdrachtnemer geschiedt per maand. Op deze factuur moeten,  naast eventueel inopdracht van Opdrachtgever verzorgd meerwerk,  de wijze van betaling worden vermeld. Betaling zalplaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.4. Alle prijzen en tarieven zullen steeds vastgesteld zijn in euro.

Artikel 4 Loonbelasting/premie volksverzekeringen
1. Partijen hebben nadrukkelijk niet de intentie een arbeidsrelatie met elkaar tot stand te brengen enOpdrachtnemer verklaart nadrukkelijk slechts als zelfstandig ondernemer werkzaam te willen zijn. Mocht



Opdrachtgever op grond van een privaatrechtelijke dan wel een fictieve dienstbetrekking wordengeconfronteerd met één of meerdere naheffingsaanslagen loonbelasting/premie volksverzekeringen danwel één of meerdere navorderingsaanslagen premies werknemersverzekeringen dan wel één of meerderenavorderingsaanslagen premies bedrijfstakeigen regelingen inzake haar relatie met Opdrachtnemer,  danzal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen en op kosten van alle betrokkenen (ieder voor eengelijk deel) de hier bedoelde aanslagen,  inclusief de interest en mogelijke verhogingen,  aanvechten. Wanneer één of meerdere van de hier bedoelde aanslagen onherroepelijk vaststaat,  dan zalOpdrachtnemer het totale financiële nadeel voor Opdrachtgever voor zijn rekening nemen,  waarbijOpdrachtnemer zich hoofdelijk bereid verklaart om de volledige schuld inzake het hier bedoelde totalefinanciële nadeel binnen één maand na het onherroepelijk worden van de schuld(en) aan Opdrachtgeverte voldoen. Het totale financiële nadeel wordt hierbij gedefinieerd als het totale bedrag van denaheffingsaanslag(en) respectievelijk navorderingsaanslag(en) c.q. nota’s die onherroepelijk vaststaan,inclusief wettelijke interest en invorderingsrente in verband met mogelijk uitstel van betaling,  alsmede hetbedrag aan kosten voor het maken van bezwaar respectievelijk het instellen van beroep,  voorzoverlaatstbedoelde kosten op grond van deze overeenkomst ten laste van Opdrachtnemer komen. Zodra Opdrachtgever wordt geconfronteerd met een naheffingsaanslag of een premienota in verband methaar zakelijke relatie met Opdrachtnemer,  zal zij recht hebben op de afgifte van een bankgarantie doorOpdrachtnemer ter grootte van de hoogte van de totale naheffingsaanslag en/of premienota (dus inclusiefdaarin begrepen rente en boete). Een en ander is bedoeld ter dekking c.q. compensatie van de mogelijkefinanciële verplichtingen van Opdrachtgever jegens de fiscus respectievelijk de betreffendeuitvoeringsinstelling dan wel het betreffende fonds voor de bedrijfstakeigen-regeling.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer verbindt zich zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als ook nadat dezeovereenkomst om welke reden en op welke wijze dan ook zal zijn geëin-digd,  op geen enkele wijze aan wiedan ook enige kennis of gegevens te openbaren met betrekking tot de door haar verleende diensten en definanciën,  de werkwijze,  de rela-ties en andere zaken van de Opdrachtgever en/of de aan Opdrachtgevergelieerde ondernemingen,  welke kennis of gegevens die haar bekend zijn geworden tijdens of als gevolgvan deze overeenkomst en waaromtrent haar geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijkkarakter kent of behoort te kennen.2. Opdrachtnemer is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaaldein lid 1 van dit artikel en/of zijn informatieplicht op grond van artikel 8 zonder dat sommatie of enigeandere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. Opdrachtnemer zalper overtreding of niet-nakoming en voor iedere dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt aanOpdrachtgever een direct opvorderbare boete van € 22.500,00 verbeuren,  alsmede een boete van €2.250,00 voor elke dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt. Indien de geleden en telijden schade meer mocht belopen dan vorenvermeld bedrag,  dan behoudt Opdrachtgever het recht vanOpdrachtnemer volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de door hem te verrichtenwerkzaamheden en zal Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen vrijwaren vooreventuele vorderingen van derden.

Artikel 7 Meldingsplicht
1. Opdrachtnemer is verplicht iedere wijziging in feiten of omstandigheden ten opzichte van de feiten enomstandigheden ten tijde van het aangaan van de onderhavige overeenkomst,  onverwijld schriftelijk meete delen aan Opdrachtgever. Onder wijziging van feiten of omstandigheden wordt in dit kader onder meer,doch niet uitsluitend,  verstaan: wijziging in de werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht en de manierwaarop deze werkzaamheden worden verricht.

Artikel 8 Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 Toepasselijk recht



1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. En eventuele geschillen zullen wordenvoorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te .

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer


