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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Partijen:
1.
Opstap B.V. (intermediair), gevestigd te Enschede, 7532 AP aan de Kerkstraat 1B,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door K.R. Bakker, hierna te noemen “Opdrachtgever”
en
2.

,te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer «AanDeel2», ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer , gevestigd te «Adres»,«Plaats», hierna te noemen
“Opdrachtnemer”

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende dat:
a.
Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van ;
b.
Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan ;
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 1
willen voorkomen;
h.
Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van
thuiswerkers of gelijkgestelden2 buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst
opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
i.
deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder
nummer 9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst;
j.
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
1 artikelen 2a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24
december 1986, Stb. 1986, 655).
2 artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
(Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).
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Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid
voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
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.
Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een
goede uitvoering van de opdracht.
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 Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel
aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1.
De opdracht vangt aan op «Begin» en wordt aangegaan tot voor de duur van het Project .
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.
Artikel 5 Vergoeding, facturering en betaling
5.1
Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € «Bruto» per uur exclusief BTW.
5.2
Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen)
zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
5.3
Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen dagen na
ontvangst van de factuur.
5.4
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 of maakt Opdrachtnemer maakt gebruik van zijn eigen hulpmiddelen,
gereedschappen en materialen.
5.5
Naast de vergoeding zoals genoemd in artikel 5.1 van deze overeenkomst heeft de
opdrachtnemer geen aanspraak op enigerlei vergoeding van kosten.
5.6.
Betaling vindt pas plaats als aan onderstaande voorwaarden zijn voldaan.
Opdrachtnemer verstrekt een geldige factuur conform eisen Belastingdienst
(www.belastingdienst.nl)
BTW is verlegd, s.v.p. vermelden NL810831636B01.
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Artikel 6 Aansprakelijkheid, PBM en veiligheid
6.1
6.2

De algemene voorwaarden Zelfstandige professionals van Opstap (uitgave juli 2018, ter
inzage op website) zijn op deze overeenkomst onverkort van toepassing.
De opdrachtnemer weet dat hij op elk project zelf verantwoordelijk is voor alle vereiste
middelen inzake PBM en Veiligheid.

Artikel 7 Verzekeringen
7.1
De opdrachtnemer verplicht zich een toereikende bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en vrijwaart Opstap van enige schade.
Artikel 8 Voorkomen tussenkomstfictie
8.1
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;
- kopie van het identiteitsbewijs; 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.
8.2

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 9 Rechts- en forumkeuze
9.1
Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van
toepassing.
9.2
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 10 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
Wilt U uw factuur opsturen naar administratie Enschede of mailen naar zzp@opstapnaarwerk.nl
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Enschede/«Plaats» d.d, «Begin»
…………………….

…………………….

Opdrachtgever

Opdrachtnemer
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