
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
De ondergetekenden:

Hebben in aanmerking genomen dat:
1. Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer op het gebied van ;2. Opdrachtnemer beschikt over kennis en ervaring op het gebied zoals hiervoor aangegeven,  en bereid en in staat is tot het verlenen van diensten aanOpdrachtgever zoals in deze overeenkomst staat omschreven;3. Partijen uitdrukkelijk beogen geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen zoals bedoeld in artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;4. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtnemer soortgelijke diensten als de diensten die verleend worden aan Opdrachtgever ook aan andere partijen verleent endaarnaast ook andere activiteiten uitvoert;5. Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden en bedingen waaronder Opdrachtnemer zijn diensten aan Opdrachtgever zal aanbieden.

Zijn overeengekomen:
Artikel 1 Dienstverlening

1. Opdrachtnemer zal in het kader van deze overeenkomst de volgende diensten verlenen:.2. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomenwerkzaamheden.3. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt,  voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is,  afstemming met Opdrachtgeverplaats in geval van samenwerking met anderen,  zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar dearbeidstijden bij Opdrachtgever.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigeninzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.5. Opdrachtnemer is voor tenminste (gemiddeld)  en maximaal (gemiddeld)  per week beschikbaar voor Opdrachtgever. De precieze omvang wordt in goed overlegtussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld.6. Opdrachtnemer houdt Opdrachtgever op de hoogte van de werkzaamheden die ter uitvoering van de opdracht worden verricht en verstrekt Opdrachtgever in hetkader daarvan regelmatig en tenminste eens per maand een schriftelijke rapportage over de voor Opdrachtgever in de verstreken maand door Opdrachtnemerverrichte werkzaamheden,  de uitgevoerde acties en de te ondernemen stappen.

Artikel 2 Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst vangt aan op  en is voor bepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst eindigt van rechtswege (zonder dat voorafgaande opzegging is vereist) op.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.3. Beide partijen zijn bevoegd deze overeenkomst gedurende de looptijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van . Deze overeenkomst moet in datgeval per aangetekende brief en tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd. Partijen zijn in geval van een rechtsgeldige opzegging geenschadevergoeding verschuldigd indien de opzegtermijn in acht wordt genomen.4. In de volgende gevallen  bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen,  zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat  enige(schade)vergoeding aan  verschuldigd is,  indien:a. zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet nakomt,  ook niet nadat daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebriefgenoemde termijn is verstreken;b. in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan;c. voorlopige surséance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surséance van betaling is gedaan;d. conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van ;e. wordt ontbonden,  gefuseerd of gesplitst;f. indien Opdrachtnemer niet langer de kennis,  kunde,  diploma’s en/of vergunningen bezit die vereist zijn voor een goede uitvoering van de opdracht ;g. indien Opdrachtnemer zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever in strijd met een wettelijk voorschrift uitvoert,  of een ernstige overtreding vande wet begaat of wordt veroordeeld voor een strafbaar feit .5. Indien een van de gebeurtenissen zoals genoemd in lid 3 zich voordoet,  is vanaf de datum van beëindiging van de Overeenkomst niet gehouden  de vergoeding enonkosten,  zoals omschreven in artikel  van deze Overeenkomst,  te betalen.6. Bij het eindigen van de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer alleen aanspraak op de vergoeding voor de diensten die hij op dat moment daadwerkelijk heeftverricht,  en dus niet ook op vergoeding voor niet verrichte maar wel eerder overeengekomen/inplande diensten.

Artikel 3 Vergoeding
1. Opdrachtnemer heeft aanspraak op  te vermeerderen met de btw daarover. In deze vergoeding is inbegrepen de tijd voor de genoemde diensten zelf en eventuelereis- en voorbereidingstijd e.d.2. Opdrachtnemer zal na afloop van een factuur voor verrichte diensten over de voorafgaande maand,  met de daarbij behorende bewijsstukken aan Opdrachtgeverzenden. Opdrachtgever zal de ingediende facturen na akkoordbevinding en binnen  na indiening van de facturen aan Opdrachtnemer betalen.3. De vergoeding zoals vermeld in lid 1 is  reiskosten. Opdrachtgever zal deze onkosten die Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moet maken,  vergoeden.De reiskostenvergoeding bedraagt €  (zegge:  EURO) per kilometer. De reiskostendeclaratie dient tegelijkertijd met voornoemde factuur aan Opdrachtgever teworden verstrekt.4. Opdrachtgever zal die kosten na akkoord bevinding en tegelijk met de in lid 1 bedoelde factuur vergoeden.

Artikel 4 Karakter van de Overeenkomst en Vrijwaring
1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van de artikelen 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek,  vanwege de door partijen wenselijk geachte zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Opdrachtnemer.2. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986,  Stb. 1986,  655),  buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;3. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle vorderingen van de fiscale en/of socialeverzekeringsautoriteiten terzake van belastingen,  sociale verzekeringspremies (werkgevers- en werknemersdeel) en opgelegde boetes en interest in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van genoemde autoriteiten dat,  anders dan de uitdrukkelijke intentie van partijen, de Opdrachtnemer voor fiscale en/of socialeverzekeringsdoeleinden in dienstbetrekking is bij Opdrachtgever.

Artikel 5 Teruggave eigendommen
1. Alle goederen,  daaronder begrepen publicaties,  richtlijnen,  mededelingen,  reclamemateriaal,  monsters en modellen,  andere schriftelijke stukken alsmede allefotokopieën c.q. afbeeldingen daarvan,  welke Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever tijdens de duur van de overeenkomst onder zich krijgt,  zijn enblijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gehouden deze goederen op eerste verzoek van Opdrachtgever terug te geven. Uiterlijk op de dag waaropdeze overeenkomst eindigt,  moeten deze goederen aan Opdrachtgever geretourneerd worden c.q. ter beschikking van Opdrachtgever gesteld worden zonder datOpdrachtnemer afschriften daarvan voor zichzelf houdt.

Artikel 6 Geheimhoudings- en relatiebeding en wervingsverbod



1. Opdrachtnemer verbindt zich zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook nadat de overeenkomst om welke redenen en op welke wijze ook zal zijngeëindigd tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever in de ruimste zin van het woord,  welke hem ter kennis zijngekomen.2. Opdrachtnemer verbindt zich om tijdens de duur van deze overeenkomst en om gedurende een periode van  na het eindigen van deze overeenkomst geenopdrachten te aanvaarden van en/of anderszins werkzaam te zijn voor klanten en/of zakelijke relaties van Opdrachtgever en daaraan gelieerde vennootschappen,tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.3. Het is Opdrachtnemer verboden om werknemers van Opdrachtgever te werven en/of te laten werken voor Opdrachtnemer,  tenzij met voorafgaande enschriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 7 Boeteclausule
1. Bij overtreding van het bepaalde in deze overeenkomst en in het bijzonder de artikelen 6 en 7 zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbareboete verbeuren van €  (zegge:  euro) per overtreding en €  (zegge:  euro) voor iedere dag waarop de overtreding eventueel voortduurt,  onverminderd de overigerechten van Opdrachtgever krachtens de wet of de onderhavige overeenkomst,  zoals het recht van Opdrachtgever om nakoming van de overeenkomst dan weleen verbod en/of schadevergoeding te vorderen,  alsmede om tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog bestaat.

Artikel 8 Verzekeringen en aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer verklaart een  te hebben afgesloten en dat de werkzaamheden op grond van de overeenkomst onder de dekking van deze verzekering vallen.2. Opdrachtgever is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst lijdt,  ook niet als sprake is vaneen bijzonder gevaar als bedoeld in artikel 7:406 lid 2 BW.3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordttoegebracht. Dat geldt ook indien de schade wordt toegebracht door een ander,  die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking metOpdrachtnemer heeft verricht.4. Indien een derde jegens wie Opdrachtgever aansprakelijk is,  schade lijdt door het handelen of nalaten van Opdrachtnemer of een door de Opdrachtnemeringeschakelde natuurlijke of rechtspersoon en Opdrachtgever daarvoor regres zou willen nemen op Opdrachtnemer,  geldt tussen partijen dat de financiëlegevolgen (zoals te betalen schadevergoeding,  proceskosten enz.) voor rekening en risico van Opdrachtnemer komen,  indien en voor zover deze financiëlegevolgen niet vergoed worden door de verzekeraar van Opdrachtnemer.5. Het bepaalde in artikel 10.4 geldt ook indien sprake is van een aansprakelijkstelling op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Ook in dat geval komen de financiëlegevolgen (zoals te betalen schadevergoeding,  proceskosten enz.) voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Artikel 9 Wijzigingen
1. W ijzigingen van de bepalingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden gedaan en moeten getekend worden door alle partijen.2. Indien één of meer van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen ongeldig zijn,  blijft deze overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zijn in dat gevaljegens elkaar verplicht om de overeenkomst zo te wijzigen dat de ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het meest met de ongeldige bepalingin overeenstemming is.

Artikel 10 Slotbepalingen
1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer


