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",
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Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk te noemen "Partijen";
Overwegende:

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
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e.v. BW;

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
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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.
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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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2.6. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden

verricht, mits dit een goede uitoefening van de opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet in de weg staat.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst
3.1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van 31-01-2019, doch kan door elke partij schriftelijk aan de
wederpartij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden en tegen het einde van een
kalendermaand.
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Artikel 4. Nakoming en vervanging

Artikel 5. Vergoeding, facturering en betaling

5.1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € 1.234,00 per feitelijk gewerkt uur exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten.
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5.2. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een gespecificeerde factuur met urenverantwoording
(nacalculatie) (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

5.3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
5.4. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee
samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.
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Artikel 6. Ziekte/verhindering

Artikel 7. Vrijwaring

7.1. Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat hij voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen tot inhouding en afdracht
aan de belastingdienst van de loonbelasting en premies volksverzekeringen die verschuldigd zijn of worden in verband met
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werkzaamheden die door hem of een door hem ingeschakelde persoon onder deze overeenkomst worden verricht.
7.2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle mogelijke vorderingen van de belastingdienst tot inhouding en/of afdracht
van loonbelasting en premies volksverzekeringen, in verband met de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden onder deze
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overeenkomst. Als Opdrachtgever door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld voor niet (door Opdrachtnemer of een door
hem ingeschakelde derde) afgedragen loonbelasting en/of premies volksverzekeringen, dan is Opdrachtgever bevoegd het bedrag
waarvoor hij aansprakelijk is gesteld (inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes) te verhalen op
Opdrachtnemer, al dan niet door dat bedrag in mindering te brengen op hetgeen Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer zou
moeten betalen.

7.3. Alle schade, inclusief rente en kosten, welke door Opdrachtgever wordt geleden in verband met vorderingen van de
belastingdienst als in dit artikel genoemd, zal door Opdrachtnemer vergoed worden.
7.4. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om alle bovenstaande contractverplichtingen onverkort op te leggen aan
alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Artikel 8. Opzegging/beëindiging overeenkomst
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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.
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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
uiteindelijk zal worden gedragen door Opdrachtnemer.
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Artikel 10. Verzekeringen

Artikel 11. Geheimhouding

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
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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

O

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.
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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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