OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Partijen:
1. <NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS>, <POSTCODE>, aan de <ADRES>, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door <NAAM>, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
en
2. VAN VREUMINGEN MT SUPPORT, gevestigd te Heemskerk, 1962 VB aan de Simon van
Haerlemstraat 17, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;
gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van <OMSCHRIJVING>;
Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>;
Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van
opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel
7:610 e.v. BW;
partijen ervoor 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;
deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder
nummer 9015550000-06 opgestelde modelovereenkomst;
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>.
1.2. Opdrachtgever verplicht zich de overeengekomen vergoeding voor deze werkzaamheden aan
Opdrachtnemer te betalen.

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.
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.
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Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1 De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan voor de duur van het Project
<PROJECTNAAM>.
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.
4.2 Het staat MT Support vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te
laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. MT Support blijft evenwel
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
4.3 Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is MT Support vrij de werkzaamheden naar eigen
inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
4.4 Voor het overige zal MT Support bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening
houden met de redelijke wensen van de Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van MT
Support bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Opzegging overeenkomst
5.1 Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 week. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5.2 Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden
genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat
de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
- in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na
schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
- in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan
drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden
gaat duren;
- in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat
van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over
diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
- indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en
ondanks daartoe te zijn aangemaand.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling
6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € <UURTARIEF> per uur exclusief BTW.
6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen)
zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 8 dagen na
ontvangst van de factuur, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen, echter te allen tijde
binnen 30 dagen.
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Artikel 7 Aansprakelijkheid / schade
7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde
derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever 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.
7.2 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.
7.3 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.
7.4 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.
7.5 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 De Opdrachtnemer verklaart een beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering te hebben
afgesloten die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als gevolg
van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Eventuele aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door
de Opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd.
8.2 De Opdrachtgever verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten die in
voldoende mate dekking biedt tegen eventuele schade die Opdrachtnemer lijdt, zoals benoemt
in artikel 7. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat door de verzekeraar onder de door de Opdrachtgever afgesloten verzekering wordt
uitgekeerd.

Artikel 9 Overige bepalingen
9.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
9.2 Op deze overeenkomst zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van MT Support
d.d. 24 januari 2016, zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer (www.mtsupport.nl). Toepassing van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, voor zover die in
tegenspraak zijn met deze overeenkomst van opdracht en / of met de Algemene Voorwaarden
van MT Support, is nadrukkelijk uitgesloten.
9.3 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van
toepassing.
9.4 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee
verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te
Amsterdam.
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In tweevoud,

Te <PLAATS>, op <DATUM>:

Te HEEMSKERK, op <DATUM>:
A. van Vreumingen

_________________________________

_________________________________

Opdrachtgever

Opdrachtnemer
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