
	
	
	
	
	

Opdrachtovereenkomst 
Versie 20 juni 2019 

 
 

Partijen 

1. Joris, handelende onder de naam #Joris, hierna te noemen: “Opdrachtnemer” 

en 

2.  Verantwoordelijke van de Opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever” 

Partijen sub 1 en sub 2 zullen hierna ieder afzonderlijk ook worden aangeduid als Partij en 
gezamenlijk als Partijen. 

 

Nemen het volgende in overweging 

A. Opdrachtgever is in het kader van de activiteiten van de onderneming op zoek naar 
een partij om de Opdracht, zoals hierna omschreven, te verrichten en Opdrachtnemer is 
bereid die Opdracht te verrichten; 

B. Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een 
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; 

C. Partijen gaan deze overeenkomst van opdracht aan om hun afspraken met 
betrekking tot het verrichten van de Opdracht vast te leggen; 

D. Partijen gaan uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan of een vergelijkbare 
relatie. Meer specifiek kiezen Partijen ervoor de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers 
of gelijkgestelden (art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965) en de artikelen 1 en 
5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt 
beschouwd, buiten toepassing te laten en daartoe deze Overeenkomst op te stellen en te 
ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt. 

E. Deze Overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst opgestelde 
modelovereenkomst genaamd Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag en 
vrije vervanging onder nummer 90515112643-3. 

  



	
	
	
	
	

En komen als volgt overeen 

Artikel 1.          Definities 

1. In deze Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen 
steeds de hierna volgende betekenis: 

Werk 
het (beoogde) resultaat van de Opdracht; 

Overeenkomst 
deze overeenkomst van opdracht; 

Opdracht 
De opdracht die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst zal verrichten, 
zoals beschreven in Artikel 2. 

 

Artikel 2.          Opdracht 

1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle 
verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen Opdracht. 

2. De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Opdracht 
voor Opdrachtgever verrichten. De Opdracht is te allen tijde te definiëren uit onderlinge 
schriftelijk contact, waarbij e-mail volstaat. 

3. Opdrachtnemer deelt de Opdracht zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de 
uitvoering van de Overeenkomst 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. 

4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. 
Opdrachtgever verricht de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de 
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven over het te 
bereiken resultaat van de Opdracht. 

5. Opdrachtgever verklaart er uitdrukkelijk mee akkoord te zijn dat Opdrachtnemer 
ook voor andere opdrachtgevers Opdracht verricht, ook binnen dezelfde branche. 

6. Op deze Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van 
toepassing. Eventuele andere voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Als 
een onderwerp zowel in deze Overeenkomst als de algemene voorwaarden is geregeld, 
dan gelden de bepalingen uit de Overeenkomst. 



	
	
	
	
	

Artikel 3.          Aard van de overeenkomst 

1. De Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 
7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de onder deze 
Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen geen loonheffing en 
premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. 

2. Opdrachtgever is nooit verplicht vervolgopdrachten te verstrekken aan de 
Opdrachtnemer. 

 

Artikel 4.          Duur en beëindiging 

1. De Overeenkomst eindigt wanneer de Opdracht zijn voltooid, tenzij Partijen nieuwe 
Opdracht overeenkomen. 

 

Artikel 5.          Vergoeding 

1. Als vergoeding voor de Opdracht, ontvangt de Opdrachtnemer een vergoeding zoals 
schriftelijk overeengekomen, waarbij e-mail volstaat. Eventueel kan opdrachtnemer een 
offerte (ookwel: aanbod) opgesteld hebben. De Opdrachtnemer mag daarnaast de 
redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met de uitvoering van de Opdracht, 
na goedkeuring door Opdrachtgever, in rekening brengen. 

2. Opdrachtnemer mag, indien opdrachtnemer dat noodzakelijk vindt, 100 procent (of 
een deel daarvan) van de overeengekomen vergoeding vooraf in rekening te brengen. 

 

Artikel 6.          Varia 

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Voor eventuele vervolgopdrachten gelden dezelfde voorwaarden, tenzij Partijen 
anders overeenkomen. 

3. De Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van 
Opdrachtgever, onderaannemers inschakelen om namens de Opdrachtnemer 
werkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst uit te voeren. 

 

Dit is het einde van de opdrachtovereenkomst van #Joris. 


