Overeenkomst van Opdracht
(Geen gezag)
Partijen:
Opdrachtgever X, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12312312, hierbij
vertegenwoordigd door Vertegenwoordiger X, hierna verder te noemen "Opdrachtgever";
En
Opdrachtnemer Y, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32132132, hierbij
vertegenwoordigd door Vertegenwoordiger Y, hierna verder te noemen: "Opdrachtnemer",
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk te noemen "Partijen";
Overwegende:

LD

a. Dat Opdrachtnemer werkzaamheden zal uitvoeren ten behoeve van Opdrachtgever;

b. Dat Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400
e.v. BW;

c. Dat met onderhavige arbeidsrelatie dus géén arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW wordt beoogd en géén fictieve

dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen
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waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd;

d. Dat Partijen daartoe, vóór aanvang van de betaling van de beloning als hierna in artikel 3 vermeld, de volgende

opdrachtovereenkomst in de zin van art. 7:400 BW opstellen en ondertekenen;

e. Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 21 maart 2016 onder nummer 90515112643-1 beoordeelde
overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in
deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan
de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen

f. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze
overeenkomst wensen vast te leggen;

Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1. De opdracht
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1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten:
Werkzaamheden Opdrachtnemer X.

Artikel 2. Uitvoering van opdracht
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2.1. Opdrachtnemer verplicht zich deze werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, overeenkomstig de wet en het
maatschappelijk gebruik.

2.2. Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent het resultaat van de

opdracht. Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht waar mogelijk rekening houden met redelijke
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wensen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk géén zeggenschap over de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus

vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren. Opdrachtnemer heeft

Opdrachtgever vooraf laten weten op welke wijze die uitvoering zal geschieden en Opdrachtgever is daarmee akkoord. Het is de
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om, in geval van voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden, de uitvoering van
de opdracht nader af te stemmen met Opdrachtgever.
2.3. Ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden rapporteert Opdrachtnemer rechtstreeks aan Opdrachtgever dan wel een
door Opdrachtgever aan te wijzen persoon.
2.4. Regelmatig, doch minimaal éénmaal per week, vindt overleg plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de algemene
gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
2.5. Partijen sluiten de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden uit 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) en stellen daartoe deze overeenkomst op en
ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
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overeenkomst op de vervaldag in de sommatie genoemd.
8.2. Deze overeenkomst kan voorts door ieder der partijen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, per aangetekende brief,
onmiddellijk worden beëindigd ingeval van:
a. de aanvraag van of het verklaren in staat van faillissement van één der partijen;
b. de aanvraag tot of de verlening van (voorlopige) surséance van betaling van c.q. aan één der partijen;
c. de ontbinding (indien het een rechtspersoon betreft) dan wel het overlijden (indien het een natuurlijk persoon betreft) van een der
partijen
d. het (indien het een natuurlijk persoon betreft) handelingsonbekwaam worden of van toepassing worden van een
schuldsaneringsregeling op een van de partijen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid/schade
9.1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de opdracht ontstaat door
handelen of nalaten van Opdrachtnemer of een door hem door hem ingeschakelde derde.
9.2. Indien een derde schade lijdt als hiervoor bedoeld, en die derde Opdrachtnemer aansprakelijk stelt, dan wel Opdrachtgever
aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op Opdrachtnemer, geldt tussen partijen dat die schade
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uiteindelijk zal worden gedragen door Opdrachtnemer.
Artikel 10. Verzekeringen

10.1. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om (mede) ter zake van de onderhavige opdracht een verzekering tegen
beroepsaansprakelijkheid te sluiten en door regelmatige betaling van de premie gesloten te houden. Desgevraagd dienen de

Artikel 11. Geheimhouding
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bewijzen van betaling van de premienota’s aan Opdrachtgever te worden getoond.

11.1. De Opdrachtnemer betracht zowel gedurende als na afloop van deze overeenkomst strikte geheimhouding omtrent alles wat
bij de uitoefening van de werkzaamheden te zijner kennis is gekomen. Deze geheimhoudingsplicht omvat eveneens alle gegevens die
Opdrachtnemer van cliënten of andere relaties van Opdrachtgever heeft verkregen.

11.2. Opdrachtnemer verbindt zich voorts alle documenten en gegevens inzake Opdrachtgever (inclusief diens onderneming en
relaties), alsmede daarvan gemaakte afschriften of aantekeningen, op verzoek en onverwijld bij het einde van deze overeenkomst aan
Opdrachtgever ter hand te stellen.

11.3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Opdrachtnemer een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare
boete van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke geconstateerde overtreding, onverminderd de verplichting tot
betaling aan Opdrachtgever van een volledige schadevergoeding terzake.
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Artikel 12. Rechts- en forumkeuze

12.1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit
voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.
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Artikel 13. Wijziging van de overeenkomst

13.1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.

V

Aldus overeengekomen en vastgelegd te Amsterdam op 31-01-2019
_

Namens Opdrachtgever X

Namens Opdrachtnemer Y

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordiger X

Vertegenwoordiger Y

Handtekening:
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