OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>
Partijen:
1. Qwery B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J.
Holierhoek hierna te noemen: “Opdrachtgever”; en
2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te
noemen: “Opdrachtnemer”;
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende dat:
a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van contractbeheer;
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan IT professionals;
c. deze werkzaamheden zullen worden verricht bij of ten behoeve van een derde (verder te noemen:
“Derde”.)
d. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
e. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de
zin van artikel 7:400 e.v. BW;
f. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v.
en 7:690 e.v. BW;
g. Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen
voorkomen;
h. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of
gelijkgestelde buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat
uitbetaling plaatsvindt;
i. deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtnemer (vóór
aanvang van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever een kopie verstrekt van de inschrijving van
Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer van Opdrachtnemer.
j. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst d.d. 31
maart 2016 met kenmerknummer 9051588051;
k. 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
1.1.
Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te
verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1.
Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op
juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2.
Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. 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. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt
Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde.
2.3.
Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede
uitvoering van de opdracht.
2.4.
Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij
verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van
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Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies
geven omtrent het resultaat van de opdracht.
Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1.
De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan tot <EINDDATUM> OF: voor de duur van
het Project <NAAM>. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat Opdrachtnemer (vóór aanvang van de werkzaamheden) aan Opdrachtgever een kopie
verstrekt van de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer
van Opdrachtnemer.
3.2.
Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van
andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Artikel 4 Nakoming en vervanging
4.1
Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer
de Opdrachtgever en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.2
Opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden deels of geheel door een derde laten
verrichten, indien hij dit tevoren aan Opdrachtgever heeft meegedeeld en Opdrachtgever zich daarmee
en die derde kan verenigen. De door Opdrachtnemer ingeschakelde derde dient minimaal aan dezelfde
vereisten van vakbekwaamheid en ervaring te voldoen als de Opdrachtnemer. In het geval
Opdrachtnemer werkzaamheden door een derde laat uitvoeren, geschiedt dit voor risico van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het uitbestede werk.
Artikel 5 Opzegging overeenkomst
5.1
Ieder van partijen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een
termijn van één kalendermaand, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid. Een dergelijke beëindiging
dient schriftelijk te geschieden.
5.2
Ongeacht de reden hiervan en zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden, eindigt deze
overeenkomst tussentijds, indien en op het tijdstip dat de opdracht door de Derde wordt beëindigd.
5.3
Ieder van partijen is in de navolgende gevallen gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang
tussentijds te beëindigen:
a) in geval van overmacht die langer voortduurt dan 15 dagen of bij het intreden van verzuim wegens
een toerekenbare tekortkoming van een partij, die zo ernstig is dat van de wederpartij in redelijkheid
geen voortzetting van de opdracht kan worden gevergd;
b) bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering bij de wederpartij of een door de
wederpartij daartoe voor zichzelf gedaan verzoek, dan wel bij aanbieding van een buitengerechtelijk
akkoord door de wederpartij of kennelijke insolventie anderszins.
Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling
6.1
Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € …. exclusief
BTW voor het gehele project.
6.2
Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever maandelijks een factuur
(doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten en dient voorzien te zijn van een door
Derde voor akkoord ondertekend tijdverantwoordingsformulier.
6.3
Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL DAGEN>
dagen na ontvangst van de factuur. Indien en zolang de Derde de factuur van Opdrachtgever niet betaalt
omdat de uitvoering/het resultaat van Opdrachtnemer bij de Derde niet aan de opdracht voldoet, zal er
evenwel geen betaling van de factuur van Opdrachtnemer plaatsvinden.
6.4
Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de
opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.
Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade
7.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden
wordt toegebracht aan Opdrachtgever en/of Derde of aan derden bij de uitvoering van de
werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van
Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de
overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.

Paraaf opdrachtgever:

Paraaf opdrachtnemer:

<PPFNR>

7.2

7.3

7.4

7.5

De Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever
vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld ter zake van
ziekte, letsel en/of overlijden van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of
schade aan de eigendommen van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van de
Opdrachtnemer zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van
de Opdrachtgever zelf.
De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade
vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de
verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de
uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en
voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van Opdrachtnemer van
de werkzaamheden van deze Overeenkomst.
Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van
redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht
te worden genomen.

Artikel 8 Verzekeringen
8.1
Opdrachtnemer verklaart dat Opdrachtnemer een adequate aansprakelijkheidsverzekering heeft
afgesloten in verband met de te lopen risico's bij de uitvoering van deze overeenkomst. Onder de
dekking van deze verzekering dient tevens de schade veroorzaakt door beroepsfouten van
Opdrachtnemer en/of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde[n] te vallen. Van voornoemde
verzekering verstrekt Opdrachtnemer een kopie aan Opdrachtgever vóór aanvang van deze
overeenkomst.
Artikel 9 Voorkomen tussenkomstfictie
9.1
Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van
tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de
uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Opdrachtgever mag
redelijkerwijs aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze
overeenkomst:
a. vastlegt:
- de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
- het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en
b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over:
- aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde;
- een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het
verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;
- het risico van non-betaling door de Derde.
9.2
Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer
hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis van (opvolgende) opdrachten van
(gezamenlijk) langere duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.
Artikel 10 Concurrentie-/relatiebeding, geheimhouding en boetebeding
10.1
Op deze overeenkomst is geen concurrentie-/relatiebeding van toepassing.
10.2
Zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na beëindiging hiervan is het Opdrachtnemer
verboden aan een of meerdere derden (met uitzondering van officiële instanties krachtens een wettelijke
verplichting) in welke vorm dan ook, direct of indirect op enigerlei wijze enige mededeling te doen van
of aangaande enige bijzonderheid met betrekking tot het bedrijf van Opdrachtgever en/of Derde, dan
wel met betrekking tot een of meerdere zakelijke relaties van Opdrachtgever of de in het kader van de
onderhavige overeenkomst verrichte werkzaamheden, zulks ongeacht de wijze waarop die
bijzonderheden Opdrachtnemer ter kennis zijn gekomen.
10.3
Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever verplicht het in 10.2 omschreven verbod tevens aan een
namens hem in te zetten persoon op te leggen. Opdrachtnemer staat ervoor in, dat de namens hem in te
zetten derde(n) het in 10.2 omschreven verbod niet zal overtreden en verbeurt de in 10.4 omschreven
boete, wanneer dit toch zou gebeuren.
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10.4

Bij overtreding van het hiervoor onder 10.2 en 10.3 gestelde verbeurt Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, alsmede van
€ 1.000,00 voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht om nakoming en/of
volledige schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1
Alle intellectuele eigendomsrechten die met betrekking tot het resultaat van de opdracht kunnen of
zullen worden uitgeoefend berusten bij de Derde of een door de Derde aan te wijzen derde.
Opdrachtnemer draagt die rechten in het kader van de opdracht aan de Derde of een door de Derde aan
te wijzen derde over, welke overdracht direct na het ontstaan van die rechten reeds nu voor alsdan door
de Derde of de door de Derde aan te wijzen derde wordt aanvaard. Indien aan de overdracht een akte of
enige andere formaliteit is verbonden zal Opdrachtnemer hieraan prompt en onvoorwaardelijk zijn
medewerking verlenen en/of alle noodzakelijke handelingen verrichten.
11.2
Opdrachtnemer staat er zo nodig voor in, dat de namens hem in te zetten persoon zich met het bepaalde
in 11.1 kan verenigen en in voorkomend geval prompt en onvoorwaardelijk zal meewerken aan een
(nadere) overdracht. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever c.q. Derde voor eventuele aanspraken van
de namens hem in te zetten persoon, alsmede voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van die derden.
11.3
Het is Opdrachtnemer en/of de namens hem in te zetten persoon verboden om kopieën van
softwareprogramma’s die bij de Derde in gebruik of in eigendom zijn, onder zich te houden, tenzij deze
hem ten behoeve van het werk zijn verstrekt en dan uitsluitend voor zover dat nodig is voor de
uitvoering van de werkzaamheden.
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 in Nederland worden voorgelegd.
Artikel 13 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen.
In tweevoud,
Te <PLAATS>, op <DATUM>:

Te <PLAATS>, op <DATUM>:

………………………………….

………………………………….

Qwery B.V.

<OPDRACHTNEMER>

De heer E.J. Holierhoek
Director

De heer/Mevrouw <NAAM>
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