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ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG 
Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29-02–2016  

 
 
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT  
 
Partijen:  
 
1. Stichting Interieurs in XX, gevestigd te XXX, , ingeschreven in het handelsregister onder nummer XXXXXXXX, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr./mevr. XX en XX, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;  
 
en  
 

2. [zzp-naam], gevestigd te [straat, huisnummer],  [postcode, plaats],  ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer xxxx,  te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen: 
“Opdrachtnemer”;  

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;  
 
Overwegende dat:  
 
a.  Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van onderzoek naar historische interieurs;  
b.  Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan ondersteuning;  
c.  Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;  
d.  Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht 

in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  
e.  Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 

7:610 e.v. BW;  
f.  Partijen er voor kiezen 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 arbeidsverhouding als dienstbetrekking 
wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en 
daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;  

g.  Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 
9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;  

h.  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. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te 

verrichten:  

• voorbereidende werkzaamheden voor een uit te voeren inventarisatieonderzoek 

 
 
 

 
Artikel 2  Uitvoering van de opdracht  
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2.1.  Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor 

het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Daarnaast zal 
Opdrachtnemer zich onthouden van handelingen welke direct of indirect zijn/haar werkzaamheden 
voor  Opdrachtgever op enige manier zouden kunnen schaden. 

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.  

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 Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat 
van de opdracht.  

2.5  Opdrachtnemer zal zich steeds op een integere, betrouwbare wijze en naar beste vermogen 

gedragen in overeenstemming met de belangen van de Opdrachtgever. 

Artikel 3  Duur van de overeenkomst  
 
3.1.  De opdracht vangt aan op dd-mm-jjjj en wordt aangegaan 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 hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

 
Artikel 5   Opzegging overeenkomst  
5.1  Deze overeenkomst kan door elk der partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand 

worden beëindigd. 
5.2 Opzegging met onmiddellijke ingang is eveneens mogelijk indien: 

• Eén der partijen niet voldoet aan één van haar verplichtingen uit deze overeenkomst of; 

• Eén der partijen failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of haar activiteiten 

beëindigt; 

• Indien de omstandigheden een onmiddellijk beëindigen rechtvaardigen c.q. (één der) partijen in 

redelijkheid niet langer kan worden gevergd om de overeenkomst nog langer voort te zetten;  

Eén en ander onverminderd het recht van partijen om schadevergoeding te vorderen indien daartoe 
termen aanwezig zijn. 
 

5.3 Na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst zal Opdrachtnemer onverwijld alle in zijn/haar 
bezit zijnde bescheiden van Opdrachtgever en door opdrachtgever ter beschikking gestelde 
middelen, al welke bescheiden en zaken eigendom zijnen blijven van Opdrachtgever, aan 
Opdrachtgever ter hand stellen. 

 
Artikel 6  Vergoeding, facturering en betaling  
6.1  Opdrachtnemer zal de in artikel 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren conform ingediende 

urenbegrotingen. Deze  uren zullen worden besteed in nauw overleg met de Opdrachtgever in naam 
hiervan; de projectleider. De urenbegrotingen worden maandelijks ter goed keuring voorgelegd aan 
de projectleider.  
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6.2  Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever een vergoeding van € 15,- exclusief 21% BTW per uur.  
6.3  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks achteraf een factuur doen toekomen. De 

betalingstermijn is uiterlijk 14 dagen. 
6.4  In overleg zal een bepaalde tegemoetkoming in de reiskosten worden afgesproken. 
 
Artikel 7  Aansprakelijkheid/ schade  
7.1  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien of verband 

houden met de Werkzaamheden. 
7.2  Opdrachtgever verplicht zich alle schade die door Opdrachtnemer wordt geleden in verband met 

vorderingen als gevolg van aanspraken van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met 
de Werkzaamheden, aan Opdrachtnemer op eerste verzoek te voldoen. 

7.3  Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit en/of 
verband houdt met de Werkzaamheden. Schade wordt aan Opdrachtgever vergoedt voor zover 
Opdrachtnemer deze schade vergoed krijgt van een derde niet zijnde de verzekeraar van 
Opdrachtnemer of een aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschap. Opdrachtnemer zal zich 
inspannen de schade te verhalen op derden, er mee gemoeide kosten zijn voor rekening van 
opdrachtgever. 

7.4  Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat zij voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen tot inhouding en afdracht van de in verband met de door Opdrachtnemer onder deze 
overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigde belastingen en sociale premies.   

7.5  Opdrachtnemer bevestigt dat hij/zij de taken en werkzaamheden als beschreven in Artikel 3 uitvoert 
in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer en dat hij/zij voldoet aan alle vereisten die hieraan 
door of krachtens de wet zijn gesteld.  

7.6  Voorts bevestigt Opdrachtnemer dat hij/zij beschikt over een geldig identiteitsbewijs. 
7.7  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren en schadeloosstellen voor alle vorderingen van 

belasting- en/of sociale verzekeringsautoriteiten, pensioenpremies en/of pensioenverzekeraars 
en/of pensioenfondsen met betrekking tot pensioenpremies en/of bijdragen, belastingen, premies 
sociale verzekeringen – zowel het werkgevers- als werknemersdeel - en boetes en rente opgelegd 
met betrekking tot of voortvloeiend uit de opvatting van deze autoriteiten dat, ondanks de 
uitdrukkelijke intentie van partijen, Opdrachtnemer een dienstbetrekking of een fictieve 
dienstbetrekking heeft bij Opdrachtgever. 

 
Artikel 8  Geheimhouding 
8.1  Opdrachtnemer verplicht zich vertrouwelijke bedrijfsmatige gegevens die hem/haar tijdens het 

project door de Opdrachtgever zijn verstrekt, geheim te houden. 
8.2  Opdrachtnemer zal informatie welke hij/zij verkrijgt uit hoofde van de aan hem/haar verstrekte 

opdrachten als hierboven omschreven nimmer aan derden openbaar te maken of gebruiken, 
behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en behoudens wat 
wettelijk is voorgeschreven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd  van deze 
overeenkomst als na afloop daarvan. 

8.3  Opdrachtnemer zal geen enkel recht kunnen ontlenen aan de informatie welke Opdrachtnemer  uit 
hoofde van de door Opdrachtgever aan haar verstrekte opdracht zal verkrijgen. 

8.4  Opdrachtnemer mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen 
informatie aan derden doen toekomen en moet voorts alle in het kader van de opdracht verstrekte 
bescheiden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos aan haar retourneren zonder daarvan 
kopieën, in welke vorm dan ook, te behouden. 

 
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.  
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Artikel 10  Wijziging van de overeenkomst  

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

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever      Opdrachtnemer 
d.d. …………………………..     d.d. …………………………………. 
 
……………………………………             …………………………………………. 
 

 


