Freelance Inhuurovereenkomst
De partijen,
Opdrachtgever B.V., gevestigd aan Adres 123 te Amsterdam, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 12312312 en rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Vertegenwoordiger OG (hierna: “Opdrachtgever”),
en

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”,






het voor Opdrachtgever noodzakelijk is om enkele werkzaamheden uit te
voeren die door Partijen gezamenlijk nader worden bepaald;
Opdrachtnemer ervaring en expertise heeft op het gebied van programmeren,
Opdrachtgever Opdrachtnemer werkzaamheden wil laten verrichten en
Opdrachtnemer bereid is deze werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever buiten dienstverband uit te voeren;
Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt
voor een goede uitvoering van deze opdracht;
Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
Opdrachtnemer als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam is;
Opdrachtnemer de bedoelde kennis en vaardigheden heeft en werkzaam is op
het gebied van de opdracht en als zodanig in staat en bereid is de opdracht uit
te voeren;
Opdrachtgever te allen tijde aan Opdrachtnemer een opdracht kan geven tot
het verrichten van werkzaamheden, maar dat Opdrachtgever daartoe nooit
gehouden is;
Opdrachtnemer te allen tijde een opdracht van Opdrachtgever kan accepteren,
maar daartoe nooit gehouden is;
zijn als volgt overeengekomen
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nemen in aanmerking dat
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Opdrachtnemer, gevestigd aan Adres 987 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 12312312 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Vertegenwoordiger ON (hierna: “Opdrachtnemer”),




V





Artikel 1. Definities
1.1. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele of industriële
eigendom, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op nietoorspronkelijke geschriften, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten,
rechten inzake domeinnamen, octrooirechten en rechten inzake bedrijfsgeheimen,
alsmede vergelijkbare rechten op grond van ongeschreven recht.
1.2. Vertrouwelijke informatie: alle informatie die Opdrachtnemer van de

werkzaamheden die onder de Overeenkomst zijn uitgevoerd.
4.3. Opdrachtnemer zal dagelijks een urenstaat overleggen aan Opdrachtgever,
waaruit blijkt hoeveel uren Opdrachtnemer heeft besteed aan de werkzaamheden
onder deze Overeenkomst. Enkel op basis van deze urenstaat is Opdrachtnemer
gerechtigd te factureren.
4.4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de urenstaat zoals bedoeld in het vorige
lid, is zij gerechtigd tegenbewijs te overleggen. Het tegenbewijs van Opdrachtgever is
te allen tijde bindend en komt in plaats van de door Opdrachtnemer overlegde
urenstaat.
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Artikel 5. Vergoedingen
5.1. Voor de uitgevoerde werkzaamheden onder deze Overeenkomst ontvangt
Opdrachtnemer een vergoeding van € 3.000,00 exclusief btw per maand.
5.2. Het is Opdrachtnemer toegestaan de vergoeding als genoemd in het eerste lid
eens per Project te verhogen met een percentage van twee en een half (2,5) procent,
zonder instemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de verhoging zo spoedig
mogelijk schriftelijk kenbaar maken aan Opdrachtgever.
5.3. Onkosten worden geacht inbegrepen te zijn in de vergoeding als bedoeld in het
eerste lid. Opdrachtnemer is niet gerechtigd aanvullende onkosten in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Elke week stuurt Opdrachtnemer een factuur aan Opdrachtgever ter zake van de
gewerkte uren in die periode.
6.2. Opdrachtnemer is enkel gerechtigd om de de facturen per post toe te sturen aan
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de facturen per e-mail ontvangt, is zij niet
gehouden deze factuur te voldoen tot op het moment dat Opdrachtgever de factuur
per post heeft ontvangen.
6.3. Opdrachtgever zal de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen op het
door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
6.4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met het aantal uren zoals gespecificeerd op
de factuur van Opdrachtnemer, dan is zij gerechtigd de betaling op te schorten totdat
overeenstemming is bereikt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat geval binnen 5
werkdagen na het ontvangen van de factuur hiervan op de hoogte brengen.
6.5. Opdrachtgever heeft het recht facturen te verrekenen met andere openstaande
vorderingen aan de zijde van Opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer van een dergelijke verrekening zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
Artikel 7. Arbeidsrelatie
7.1. Opdrachtnemer verklaart de werkzaamheden onder deze Overeenkomst
zelfstandig uit te voeren Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat
Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden
verricht.
7.2. Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400
BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze Overeenkomst, noch de relatie
die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door
Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst of de opdracht een
arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch beoogt in te
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houden. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze Overeenkomst
verschuldigde honoraria geen loonheffing, inkomensafhankelijke zorgbijdrage en
premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
7.3. Partijen kiezen ervoor 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 arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit
van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze
Overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
7.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
geheel zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Opdrachtnemer verricht
de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van
Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is,
afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat
deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven
omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren
van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich
naar de werktijden bij Opdrachtgever.
7.5. Deze Overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29 februari
2016 onder nummer 9015550000-06-2 (model Algemeen) beoordeelde overeenkomst.
Het daarin als facultatief opgenomene blijft buiten toepassing voor zover dit in strijd is
met deze Overeenkomst
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Artikel 8. Intellectuele eigendom
8.1. Opdrachtnemer verplicht zich hierbij om aan Opdrachtgever alle Intellectuele
Eigendomsrechten, met betrekking tot de Werken, te leveren en over te dragen en
levert en draagt hierbij, al dan niet bij voorbaat, alle Intellectuele Eigendomsrechten
over aan Opdrachtgever. Deze levering en overdracht worden hierbij door
Opdrachtgever, al dan niet bij voorbaat, aanvaard.
8.2. Deze overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten in de Werken omvat alle
bevoegdheden voor alle landen ter wereld, voor alle exploitatievormen en voor alle
distributiemedia. Deze bevoegdheden betreffen, voor zover mogelijk, tevens die
exploitatievormen en media die in de toekomst mogelijk zijn of worden.
8.3. Tevens omvat deze overdracht alle aanspraken op vergoedingen, licenties of
royalty’s van welke aard dan ook die op grond van relevante wetgeving geclaimd
kunnen worden, ook voor situaties ontstaan voor de datum van overdracht.
8.4. Opdrachtgever is vrij om alle rechten die zij krachtens deze Overeenkomst
verkrijgt, over te dragen aan een derde zonder nader overleg of instemming van
Opdrachtnemer.
8.5. Voor zover een of meer Intellectuele Eigendomsrechten zoals hierboven bedoeld
niet overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen zijn krachtens bovenstaande,
verleent Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever een eeuwigdurende (onopzegbare),
onbeperkte, overdraagbare en exclusieve licentie tot wereldwijde exploitatie van de
Werken.
8.6. Indien voor de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten op enig moment
nog nadere handelingen nodig zijn of blijken, verbindt Opdrachtnemer zich bij deze om
aan dergelijke handelingen mee t e werken op eerste verzoek van Opdrachtgever.

Artikel 10. Non-concurrentie
10.1. Het is Opdrachtnemer verboden tijdens de looptijd van deze Overeenkomst en
gedurende twaalf (12) maanden na afloop daarvan medewerkers van Opdrachtgever –
en aan haar gelieerde (rechts)personen – in dienst te nemen, direct of indirect
zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten
verrichten, tegen betaling dan wel om niet.
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Artikel 11. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
11.1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van
Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per
gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een
maximum van € 1.212,00 (exclusief btw) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.



Andere partij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een
dergelijke tekortkoming niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijke
ingebrekestelling door andere partij is hersteld;
Andere partij surseance van betaling dan wel zijn faillissement heeft
aangevraagd of het faillissement van andere partij wordt aangevraagd,
gevorderd of uitgesproken of andere partij een onderhands akkoord aanbiedt
aan zijn crediteuren;
het Project wegens gegronde redenen moet worden beëindigd of is beëindigd.
Deze redenen behelzen in ieder geval verstaan, maar zijn niet beperkt tot, de
financiële toestand van Opdrachtgever of het betreffende Project.

O
O



RB
EE

Artikel 12. Duur en opzegging
12.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 1 maand.
12.2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming
van 1 maand opzegtermijn.
12.3. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van
schadevergoeding op te zeggen, indien:
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Artikel 13. Overige bepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is.
13.3. De onderhavige Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in
artikelen 7:400 e.v. BW.
13.4. Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk”
moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail, mits in
voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke
afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
13.5. Partijen zijn niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst

over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande toestemming van de andere
partij.
13.6. Wijzigingen aan de Overeenkomst vinden schriftelijk plaats en vereisen
instemming van beide Partijen.
13.7. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Opdrachtgever
wordt geacht juist te zijn, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert dienaangaande.
13.8. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Opdrachtgever
Naam:

Datum:
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Plaats:

Opdrachtnemer
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Functie:
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Was getekend,

