
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Tennislessen en incidentele advisering

Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 – 10 – 2015 onder nummer 9031515846
beoordeelde overeenkomst.

De ondergetekenden:

1. De Vereniging ,  gevestigd te  () aan de  ,  ingeschreven in het Verenigingsregister onder nummer  bij Kamer
van Koophandel te ,  rechtsgeldig vertegenwoordigd door undefined  ,  hierna te noemen: "de Vereniging"

In aanmerking nemende dat:

De Vereniging zijn leden de gelegenheid wil geven tennislessen te volgen;
Dpdrachtnemer in staat en bereid is deze tennislessen voor de leden van de Vereniging te verzorgen,
alsmede enkele aanvullende sporttechnische diensten voor de Vereniging kan aanbieden;
De leden die tennislessen krijgen hiervoor rechtstreeks met Opdrachtnemer een verbintenis aangaan;
Opdrachtnemer buiten dienstbetrekking en derhalve geheel voor eigen rekening en risico opereert als
zelfstandige Opdrachtnemer voor meerdere opdrachtgevers;
De Vereniging in het belang van zijn leden in deze overeenkomst een aantal kwalitatieve voorwaarden stelt
aan uitvoering van de opdracht;
Partijen uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om tussen hen een arbeidsovereenkomst te laten
ontstaan.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

Opdrachtnemer zal voor de tijd van 1,  ingaande op  en mitsdien van rechtswege eindigend op ,  ten behoeve van
de leden van de Vereniging de tennislessen verzorgen. Na deze datum zijn partijen vrij om met anderen te
onderhandelen. Partijen beslissen vóór  of,  en zo ja onder welke voorwaarden,  een nieuwe overeenkomst wordt
opgemaakt.

Artikel 2

De werkzaamheden van Opdrachtnemer zullen het volgende omvatten:

Het verzorgen van tennislessen voor jeugdleden;
Het verzorgen van tennislessen voor seniorleden;
Adviseren van het bestuur op sporttechnisch gebied;
Organiseren en begeleiden van activiteiten anders dan tennislessen.

Artikel 3

Het programma en de inhoud van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden worden door Opdrachtnemer
bepaald en geschieden onder diens eigen verantwoordelijkheid en inzicht. De Vereniging heeft geen enkele
zeggenschap over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en de te gebruiken materialen. De
Opdrachtnemer voorziet zelf in de te gebruiken materialen.

Artikel 4

De tijdstippen van de tennislessen,  de aard en omvang van de advisering van het bestuur alsmede de organisatie
van activiteiten zullen in overleg tussen de Vereniging en de Opdrachtnemer worden vastgesteld.



Artikel 5

De Opdrachtnemer huurt de tennisbanen van de Vereniging,  om de tennislessen te kunnen verzorgen. Hiervoor
zal een huurovereenkomst worden afgesloten tussen Opdrachtnemer en de Vereniging.

Artikel 6

In geval van ziekte of afwezigheid zorgt Opdrachtnemer voor vervanging of worden de uitgevallen lessen gegeven
op nader tussen Opdrachtnemer en afnemers van tennislessen te bepalen tijdstippen. 
Bij verhindering mag Opdrachtnemer zich,  zonder voorafgaande toestemming of voorafgaand overleg met de
Vereniging laten vervangen door een daarvoor geschikt persoon,  rekening houdende met het doel van de
Vereniging. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de tennislessen en het
nakomen van gemaakte afspraken. Voor de betaling van de vervanger zal Opdrachtnemer zelf zorg dragen.
Wanneer de lessen geen doorgang kunnen vinden als gevolg van weersomstandigheden,  geldt het op dat
moment door Opdrachtnemer gepubliceerde lesreglement.

Artikel 7

Opdrachtnemer zorgt voor een lesreglement en inschrijfformulieren voor de lessen. Opdrachtnemer voert een
eigen administratie en zal de trainingen rechtstreeks factureren aan de lesnemers. Door ondertekening van het
inschrijfformulier ontstaat een verbintenis tussen de Opdrachtnemer en de lesnemer.

Artikel 8

Vereniging en Opdrachtnemer komen vooraf de onderwerpen overeen ter zake van waarvan Opdrachtnemer zal
adviseren alsmede welke activiteiten Opdrachtnemer zal organiseren. Opdrachtnemer zal hierover achteraf
schriftelijk verantwoording afleggen aan de Vereniging en rechtstreeks aan de Vereniging factureren. 
Opdrachtnemer kan de uren besteed aan de volgende werkzaamheden factureren:

aanwezigheid bij evenementen,  officiële besprekingen met commissies en bestuur,
indelen en begeleiden competitieteams,
opstellen tennis specifiek beleid en ondersteuning wervingscommissie door het verzorgen van
introductielessen.

Het uurtarief voor deze uren bedraagt  EURO (inclusief BTW ). Van  tot  zal de Vereniging maximaal 0 uren ( uren
per jaar) afnemen.
De Vereniging dient de factuur binnen 30 dagen na ontvangst te betalen.

Artikel 9

Het is de Vereniging niet toegestaan om tijdens de duur van deze overeenkomst toestemming te geven aan
andere tennisleraren dan Opdrachtnemer om tennislessen te geven aan leden van de Vereniging.

Artikel 10

Opdrachtnemer dient te beschikken over een inschrijving Kamer van Koophandel en dient dit te allen tijde
desgewenst aan de Vereniging te kunnen overhandigen. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de nodige
verzekeringen,  waaronder in elk geval een aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 11

De Vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die Opdrachtnemer,  door welke oorzaak dan
ook,  gedurende de onder artikel 3 omschreven werkzaamheden mocht komen te lijden. Opdrachtnemer
vrijwaart de Vereniging bovendien voor elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel welke wordt toegebracht
aan derden gedurende de onder artikel 3 omschreven werkzaamheden,  alsmede voor eventuele boetes of
naheffingen van de Belastingdienst.



Artikel 12

De overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtnemer ervoor zorg draagt
dat de lessen te allen tijde worden verzorgd door tennisleraren met een geldige KNLTB licentie.

Artikel 13

Deze overeenkomst eindigt in elk geval door het enkele verloop van de in artikel 1 genoemde termijn. 
De Vereniging kan de overeenkomst wegens gewichtige reden tussentijds opzeggen.

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Vereniging Opdrachtnemer


