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De ondergetekenden:
1.

Faneri, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gerrit H. te
Vaanhold, woonachtig en gevestigd te 5052 WK Goirle, Zilverschoon 46,
hierna te noemen “opdrachtnemer”,

en
2.

De opdrachtgever …, statutair gevestigd te …, kantoor houdende te …, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …, hierna te noemen
“opdrachtgever”,

Komen als volgt overeen:
Artikel 1
Opdrachtnemer wordt, met inachtneming van de voorwaarden van deze
overeenkomst, ingehuurd bij de opdrachtgever per ……….. voor de periode van …,
voor gemiddeld … uur per week. (eventueel aangevuld met: Opdrachtgever heeft
de optie en intentie tot verlenging van de opdracht met maximaal … weken tegen
dezelfde condities.)
Artikel 2
De opdrachtnemer zal werkzaamheden verrichten in de functie van: … a.i.
Artikel 3
Er bestaat geen gezagsverhouding c.q. dienstverhouding tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer.
Artikel 4
De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede
opdrachtnemer in acht nemen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient
opdrachtnemer ervoor zorg te dragen dat de belangen van opdrachtgever en
haar relaties worden gediend en niet geschaad.
Artikel 5
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden in beginsel persoonlijk verrichten. Het is
niet mogelijk voor opdrachtnemer om onderdelen van de opdracht uit te
besteden aan derde partijen.
Artikel 6
Opdrachtgever wordt gehouden de betalingen te voldoen die voortvloeien uit de
door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke tweewekelijks worden
gefactureerd, met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Overeengekomen is een uurtarief à €… exclusief 21% BTW en reiskosten à €
0,19 per kilometer.
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Artikel 7
Opdrachtnemer verplicht zich tot zorgvuldigheid en volledige geheimhouding met
betrekking tot de verkregen informatie die hij tijdens de bovengenoemde periode
verkregen heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten gunste van
opdrachtgever.
Artikel 8
Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, indirecte
schade of ontstane gevolgschade die tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden aan opdrachtgever zal worden toegebracht door opdrachtnemer.
Artikel 9
Deze overeenkomst kan (tussentijds) door opdrachtgever of opdrachtnemer
opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ……. weken.
Artikel 10
Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder
geval verstaan ziekte aan de zijde van opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer wegens ziekte of enige andere reden niet in staat is om de
werkzaamheden uit te voeren, zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in
kennis stellen. Opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele
vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen.
Artikel 11
Indien en voor zover noodzakelijk zal tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
een bij de uit te voeren opdracht passende Modelovereenkomst worden
afgesloten, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.
Artikel 12
12.1 Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te
voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep.
12.2 Het over het honorarium verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en
premie sociale verzekering is voor rekening van de opdrachtnemer en is in
het uurtarief inbegrepen.
12.3 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van
de fiscus en/of UWV voor niet betaalde belasting en/of premies sociale
verzekering met betrekking tot het in artikel 6 overeengekomen
honorarium.
Artikel 13
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke
eventueel tussen partijen zullen rijzen, voor zover niet op andere wijze geregeld,
zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te …… op ……...

Opdrachtnemer,

Opdrachtgever,

Faneri

……………………….

G.H. te Vaanhold,

………………………

Goirle

……………………..

Datum:………………..

Datum: ………..

