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Overeenkomst met zzp-er 
Contractnummer:  <nummer> 
Tendernummer:  <tendernummer> 

 
 
Overeenkomst van opdracht 
 
2020.1 

 
 

 
Partijen: 
 
1. Kamer van Koophandel, statutair gevestigd te Utrecht, aan de Sint Jacobstraat 300, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM>, <FUNCTIE>, hierna te noemen: 

“Opdrachtgever”; 

 
en 
 
2. <NAAM>, statutair gevestigd en kantoorhoudende <ADRES>, <POSTCODE> <PLAATS>, 
ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 
<NUMMER> met btw-registratienummer <NUMMER>, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’. 
 

 
gezamenlijk te noemen: “Partijen”; 

 
 

Overwegende dat: 
 

a. Opdrachtgever wettelijke taken uitvoert gericht op het registreren, informeren en adviseren 

van ondernemers;  
b. Opdrachtgever diverse werkzaamheden op het terrein van <expertise/opdracht> wenst 

te doen verrichten; 
c. Opdrachtnemer een bedrijf zonder personeel voert dat gespecialiseerde diensten op 

voornoemd terrein verleent en als zodanig in staat is en bereid is de onder b genoemde 
werkzaamheden uit te voeren; 

d. Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis 
van een overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert 
in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep / bedrijf en de bepalingen van Titel 7 van 
Boek 7 BW op deze overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”) van toepassing zijn 
behoudens indien en voor zover daarvan door partijen in de Overeenkomst is afgeweken; 

e. partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van 
artikel 7:610 e.v. BW en Opdrachtnemer zich realiseert dat de beschermende bepalingen 

van het arbeidsrecht op de Overeenkomst geen toepassing vinden; 
f. 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; 

g. deze overeenkomst is opgesteld aan de hand van de door de Belastingdienst op 29-02-
2016 onder nummer 9015550000-06-02 opgestelde modelovereenkomst; 

h. Opdrachtnemer zich reeds akkoord heeft verklaard met de Algemene Inkoopvoorwaarden 
van Opdrachtgever, gedeponeerd bij Opdrachtgever. 

i. Opdrachtnemer bij het toekennen van de status van leverancier akkoord is gegaan met de 
modelovereenkomst zoals die voor deze overeenkomst is gebruikt;   

j. Opdrachtnemer zich ervan bewust is dat hij/zij van rechtswege, maar ook anderszins, op 
grond van de overeenkomst geen aanspraken op pensioen en/of andere 
oudedagsvoorzieningen en/of uitkeringen ter zake van arbeidsongeschiktheid jegens 
Opdrachtgever te gelde kan maken en daarvan ook, voor zover nodig, uitdrukkelijk afstand 
doet; 

k. partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn 
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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 tot het verrichten van de 

werkzaamheden die zijn beschreven in de opdrachtbeschrijving die aan deze overeenkomst 
is gehecht en daarvan deel uitmaakt (Bijlage 1).  

1.2 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed 
opdrachtnemer in acht nemen en garandeert dat de te verrichten werkzaamheden op 
vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd, alsmede dat het resultaat van de 
werkzaamheden aan de opdracht zal beantwoorden. 

1.3 Opdrachtnemer staat ervoor in dat hij beschikt over het nodige opleidingsniveau, de 

deskundigheid, diploma’s en certificeringen, de ervaring, de competenties en voldoet aan 

de (overige) door Opdrachtgever gestelde eisen die aan de werkzaamheden worden 
gesteld.  

1.4 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten 
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

 
 
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 voert de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden zelfstandig uit. Hij 

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. Voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht 

nodig is, vindt 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 die voor 
een goede uitvoering van de opdracht. 

2.4 Opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik van eigen 

gereedschappen, hulpmiddelen of materialen, tenzij het gezien de aard van de 
werkzaamheden en/of de veiligheidseisen van Opdrachtgever, noodzakelijk is dat 
Opdrachtgever gereedschappen, hulpmiddelen of materialen ter beschikking stelt. 
Opdrachtnemer dient zich ten aanzien van die zaken, als goed huisvader te gedragen. Bij 
beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
en/of op eerste verzoek van Opdrachtgever retourneert Opdrachtnemer alle ter beschikking 
gestelde zaken binnen 24 uur na beëindiging van voornoemde overeenkomst van opdracht 

en/of na het doen van dit verzoek van Opdrachtgever. 
2.5 Opdrachtnemer is verplicht en staat er voor in dat hij zal handelen conform het (niet 

uitsluitend voor werknemers) geldende beleid, de procedures, gedragscode en huisregels 
van Opdrachtgever, waarvan Opdrachtnemer zich zelfstandig op de hoogte stelt. Dit laat 
de zelfstandigheid van Opdrachtnemer als bedoeld in dit artikel onverlet.  

2.6 Voorafgaand aan de uitvoering van deze overeenkomst legt Opdrachtnemer de eed of 
belofte af, zoals Opdrachtgever deze kent ten behoeve van externe medewerkers. 

 
Artikel 3  Nakoming en vervanging 
  
3.1 Indien 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 
Opdrachtnemer hierover onmiddellijk in overleg te treden met Opdrachtgever. 

3.2 De Overeenkomst is aangegaan met het oog op de specifieke deskundigheid van de  
Opdrachtnemer, uit hoofde waarvan Opdrachtnemer in beginsel is gehouden om de 
werkzaamheden zelf te verrichten. Opdrachtnemer mag bij afwezigheid langer dan 14 
dagen zorgdragen voor een vervanger mits (1) die vervanger – naar het oordeel van 
Opdrachtgever - over de vaardigheden en kwalificaties beschikt die benodigd zijn voor 

een juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht en (2) Opdrachtnemer de vervanger een 
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vergoeding betaalt die minimaal gelijk is aan de vergoeding die Opdrachtnemer van 
Opdrachtgever ontvangt.  

3.3 Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, alsmede 
naleving van al hetgeen in de Overeenkomst wordt bepaald en garandeert dat de 

ingeschakelde vervanger(s) bekend is (zijn) met de bepalingen in de Overeenkomst. 
Ten bewijze van die garantie overlegt Opdrachtnemer een schriftelijke, door 
Opdrachtnemer en vervanger ondertekende verklaring waarin laatstbedoelde verklaart 
dat hij kennis heeft genomen van deze overeenkomst en in het bijzonder de artikelen 
2, 6, 7, 8 en 10.5 en verklaard heeft het gestelde in die artikelen in acht te nemen als 
ware hij Opdrachtnemer. 

3.4 Opdrachtnemer zal gedurende de periode van vervanging als bedoeld in artikel 3.2 

Opdrachtgever blijven facturen op de in artikel 4 omschreven wijze en behoudt het recht 
op de Vergoeding jegens Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de 
betaling aan de vervanger(s). Opdrachtgever maakt uitdrukkelijk geen deel uit van deze 
afspraken en kan op geen enkele wijze verplicht worden om de vervanger(s) te betalen.  

3.5 Vervanging zoals bedoeld in dit artikel, zal in geen geval tot hogere tarieven of aanvullende 

kosten, waaronder bijvoorbeeld inwerkkosten, voor Opdrachtgever leiden. 

 
 
Artikel 4  Vergoeding, facturering en betaling 
 
Dit artikel geldt in aanvulling op artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van 
Opdrachtgever. 
 

4.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer de vergoeding per uur zoals gespecificeerd in  bijlage 
1. Deze vergoeding is exclusief btw. 

4.2 In de vergoeding zijn de verblijfskosten, eventuele materiaalkosten, overige onkosten en 
reistijd begrepen. Reistijd valt buiten werktijd en kan niet in rekening worden gebracht. 
Indien er reiskosten worden vergoed, is dit gespecificeerd in de bijlage. Alle door 
Opdrachtnemer te maken (overige) kosten worden geacht in voornoemde vergoeding te 
zijn begrepen. Niet gewerkte uren worden niet vergoed.  

4.3 Partijen verklaren beide uitdrukkelijk dat Opdrachtgever buiten de onder 4.1 
overeengekomen vergoeding geen betaling verschuldigd is aan Opdrachtnemer. 

4.4 Ziekte en/of ander verlet van Opdrachtnemer wordt niet betaald, behoudens vervanging in 
de zin van artikel 3. Bij ziekte wordt door Opdrachtgever geen verzuim-/re-integratietraject 
gestart.  

4.5 Verhogingen van kosten en/of tarieven zullen gedurende de looptijd van een Opdracht niet 

worden doorgevoerd. 
4.6 Per week zal een maximum van 40 uur declarabel zijn. 
4.7 De facturatie verloopt via “self billing”. Opdrachtgever stelt de factuur op. Opdrachtnemer 

ontvangt deze factuur per e-mail in PDF formaat  binnen 7 werkdagen na afloop van de 
kalendermaand. Op de factuur worden onder meer de uren vermeld die door 
Opdrachtnemer zijn opgegeven en die zijn goedgekeurd door de projectleider en/of 
leidinggevende van Opdrachtgever. 

4.8 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na 
ontvangst van de factuur. 

4.9 Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de ontvangen factuur. 
Eventuele  (fiscale) gevolgen van een onjuiste  facturering zijn uitsluitend voor rekening 
van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer het niet eens is met de factuur richt 
Opdrachtnemer zich zo spoedig mogelijk na ontvangst tot Opdrachtgever 

via crediteuren@selfbilling.kvk.nl met opgaaf van redenen. 

 

 
 
Artikel 5  Belastingclaims, sociale premies 
 
5.1 Opdrachtnemer ontvangt de vergoeding voor de verrichte diensten. Over deze vergoeding 

is btw door Opdrachtgever verschuldigd indien en voor zover geen wettelijke vrijstellingen 
van toepassing zijn.  

5.2 Opdrachtgever zal over de in het kader van deze Overeenkomst verschuldigde vergoedingen 
aan Opdrachtnemer geen loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies 
werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.  

5.3 Opdrachtnemer is verplicht om aan Opdrachtgever direct schriftelijk mededeling te doen 

mailto:crediteuren@selfbilling.kvk.nl
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van feiten en/of omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het oordeel van de 
Belastingdienst dat er geen sprake meer is van zelfstandigheid. 

5.4  Indien een relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zoals neergelegd in deze 
Overeenkomst, anders dan de uitdrukkelijke wens van partijen, door de fiscale en/of sociale 

verzekeringsinstanties wordt geacht een (fictieve) dienstbetrekking te zijn en 
Opdrachtgever als gevolg hiervan geconfronteerd wordt met (na)heffingsaanslag(en) en/of 
verzekeringspremies (uitsluitend het werknemersdeel), dan vrijwaart Opdrachtnemer 
Opdrachtgever voor deze kosten. Het is Opdrachtgever bovendien toegestaan de kosten in 
te houden op de bedragen die hij aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook is 
verschuldigd.  

5.5 Indien een partij het vermoeden heeft dat Opdrachtnemer feitelijk in dienstbetrekking van 

Opdrachtgever de werkzaamheden verricht, is deze partij verplicht alsdan daarover in 
overleg te treden met de wederpartij. In dat overleg zullen partijen een termijn stellen om 
al het nodige te doen c.q. na te laten teneinde te bewerkstelligen dat Opdrachtnemer niet 
langer in dienstbetrekking van Opdrachtgever de werkzaamheden verricht c.q. niet in 
dienstbetrekking van de Opdrachtgever werkzaamheden zal gaan verrichten. Indien deze 

termijn niet gestand wordt gedaan, zijn partijen gerechtigd direct de desbetreffende 

overeenkomst te beëindigen in de zin van artikel 9.3 zonder tot enige schadevergoeding 
met betrekking tot deze beëindiging verplicht te zijn aan de wederpartij. 

5.6 Opdrachtgever kan in verband met de uitvoering van wettelijke regelingen of op verzoek 
van de Belastingdienst of Inspectie SZW informatie opvragen bij Opdrachtnemer, zoals 
bijvoorbeeld een specificatie van de gewerkte uren van Opdrachtnemer of de documenten 
uit het contractdossier dat Opdrachtnemer beheert ten aanzien van Opdrachtnemer. 

 

 
 
Artikel 6  Intellectueel eigendom 

   
Dit artikel geldt in aanvulling op artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever. 
 
6.1  Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enig resultaat 

voortvloeiend uit de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen.  

6.2 Voor zover de resultaten, bedoeld in artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden, tot 
stand komen met gebruikmaking van al bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende 
intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-
exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval 

gerechtigd te zijn tot het verlenen van het hier bedoelde gebruiksrecht.  
6.3  Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst documenten of andersoortige 

informatie inbrengt waarbij het intellectueel eigendom bij Opdrachtnemer of een derde 
partij, niet zijnde Opdrachtgever, berust, dan behoudt de houder van dit eigendom deze 
rechten en zal deze informatie enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de 
werkzaamheden voor zover de eigendomsrechten dat toelaten.  

6.4  Bij overtreding van een van de in dit artikel omschreven bepalingen door Opdrachtnemer 

of zijn vervanger(s), is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van  
€ 2.500,- (zegge: twee duizend vijfhonderd euro) per gebeurtenis en van € 500,- (zegge: 

vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd het recht van 
Opdrachtgever om de werkelijke schade of nakoming te vorderen. 

 
 

Artikel 7  Geheimhouding 

 
Dit artikel geldt in aanvulling op artikel 7 Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever. 
 
7.1 De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst. 
7.2 Opdrachtnemer slaat geen informatie als genoemd in artikel 7.1 Algemene 

Inkoopvoorwaarden op privé-apparatuur op. 

7.3 Bij het einde van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gehouden om alle documenten en 
apparatuur van Opdrachtgever, die bij het uitoefenen van de opdracht in bezit van 
Opdrachtnemer zijn gekomen, te retourneren. 

7.4 Bij overtreding van de in artikel 7.1 Algemene Inkoopvoorwaarden genoemde 
verplichtingen door partijen of zijn medewerkers/vervangers, verbeurt de betreffende partij 

ten behoeve van de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: 
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vijfentwintig duizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van de betreffende 
partij om volledige schadevergoeding te vorderen. Kosten van invorderingsmaatregelen 
worden in het hiervoor bedoelde geval op de wederpartij verhaald. 

 

 
Artikel 8 Non-overnamebeding 
 
Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden personeel te werven van Opdrachtgever. Hij zal niet 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever een dienstverband aangaan met 
medewerkers welke voorafgaand aan en tijdens de looptijd van de Overeenkomst in dienst waren 
bij Opdrachtgever, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- (zegge: 

vijfentwintig duizend euro ) per gebeurtenis , onverminderd het recht op vergoeding van de 
werkelijk geleden schade. 
 
 
Artikel 9  Duur en einde van de Overeenkomst 

 

9.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Het tijdstip van aanvang en einde 
van de opdracht zijn opgenomen in de bijlage bij deze overeenkomst. Meerwerk is niet 
toegestaan tenzij dit schriftelijk en vooraf door partijen is overeengekomen. 

9.2 Een optie tot verlenging van de Opdracht in te roepen door Opdrachtgever kan uitsluitend 
bij het sluiten van deze Overeenkomst schriftelijk in de opdrachtspecificatie (bijlage 1) 
worden bedongen. De bepalingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen, blijven 
uitdrukkelijk van toepassing bij een dergelijke verlenging, tenzij anders 

overeengekomen. Indien Opdrachtgever van de optie tot verlenging gebruik wenst te 
maken, bevestigt hij dat schriftelijk aan Opdrachtnemer. 

9.3 De Overeenkomst kan door partijen tussentijds worden beëindigd, mits schriftelijk en met 
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, onverminderd het bepaalde in artikel 
9.4. 

9.4 Deze Overeenkomst kan worden ontbonden als zich een van de in artikelen 12 en 25 van 
de Algemene inkoopvoorwaarden genoemde situaties voordoet. 

9.5 Partijen zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade wegens beëindiging van de 
Overeenkomst in de zin van artikel 9.3. Alle vorderingen die deze partijen jegens een andere 
partij hebben, zijn terstond en volledig opeisbaar. 

9.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze Overeenkomst 
voort te duren, blijven na het eindigen dan wel beëindigen van deze Overeenkomst bestaan. 

 

 
Artikel 10  Aansprakelijkheid/schade 

 
Dit artikel geldt in aanvulling op de artikelen 12, 13 en 14 van de Algemene Inkoopvoorwaarden 
van Opdrachtgever.  
 
10.1 Als Opdrachtnemer extra kosten en tijd voor de vervulling van de opdracht nodig heeft 

doordat Opdrachtnemer een door hemzelf gemaakte fout moet herstellen, dan komen die 
voor zijn eigen rekening. 

10.2 In afwijking van artikel 14.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is de aansprakelijkheid 
van Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van eenmaal de Vergoeding, in plaats van 
driemaal de Vergoeding. Artikel 14.2 sub I is niet van toepassing. Voor het overige is artikel 
14 onverkort van kracht. 

10.3 Als een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 12 Algemene Inkoopvoorwaarden 

kwalificeert onder meer de situatie waarin sprake is van niet-integer handelen door 
Opdrachtnemer of zijn vervanger(s), waaronder in ieder geval moet worden begrepen een 
niet integer handelen in de zin van artikel 11. 

10.4 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor door zijn vervanger(s) gemaakte fouten, al dan niet 
in de zin van artikel 6:170 dan wel 6:171 BW. Een dergelijke fout geldt als een toerekenbare 
niet, of niet behoorlijke nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in de zin van 

artikel 14 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Dit sluit een eventuele aansprakelijkheid 
van de vervanger niet uit.   
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Artikel 11 Integriteit 
 
11.1 Opdrachtnemer zal zich integer gedragen en zich onthouden van alle activiteiten die enige 

belangenverstrengeling met zich mee brengen in het kader van de uitvoering van deze 
Overeenkomst of enige Deelovereenkomst. Indien Opdrachtnemer twijfelt of dan wel er 
bekend mee is of kan zijn dat er sprake is van belangenverstrengeling, heeft hij de 
verplichting zulks per omgaande aan Opdrachtgever te melden. 

11.2 Van belangenverstrengeling is in ieder geval sprake als de belangen van Opdrachtgever de 
(neven)activiteiten en/of belangen van Opdrachtnemer in ondernemingen die eveneens 
diensten of producten gaan leveren aan Opdrachtgever raken, en Opdrachtnemer daarvan 
tegenover Opdrachtgever niet aanstonds en uit eigen beweging openheid van zaken over 
heeft gegeven. 

11.3 Bij een melding van Opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 alsmede op eerste verzoek van 

Opdrachtgever indien er aanwijzingen zijn met betrekking tot een mogelijke 
belangenverstrengeling, is Opdrachtnemer verplicht tot het geven van volledige openheid 
van zaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het geven 
van  informatie  betreffende (neven)activiteiten en/of belangen van Opdrachtnemer in 
ondernemingen die eveneens  diensten of producten (gaan) leveren aan Opdrachtgever. 

11.4 Indien het onderzoek van Opdrachtgever aantoont of aannemelijk maakt dat er sprake is 
van niet integer handelen en/of belangenverstrengeling, kan Opdrachtgever tegen 

Opdrachtnemer alle maatregelen treffen die zij noodzakelijk vindt en bij de integriteitsbreuk 
passend acht. 

11.5 Bij schending van verplichtingen genoemd in dit artikel door Opdrachtnemer, is 
Opdrachtgever bevoegd deze Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan Opdrachtnemer; dit onverminderd de overige rechten van 
Opdrachtgever, zoals het recht op schadevergoeding. 

11.6 Bij schending  van een van de in dit artikel omschreven bepalingen, is Opdrachtnemer aan 
de Opdrachtgever een boete verschuldigd van € 2.500,- (zegge: twee duizend vijfhonderd 
euro) per gebeurtenis  onverminderd het recht van de Opdrachtgever om de werkelijke 
schade of nakoming te vorderen. 

 
 

Artikel 12  Overige bepalingen  
 
12.1 De Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn als bijlage aan deze 

Overeenkomst gehecht en maken daar deel van uit. Opdrachtnemer verklaart door 
ondertekening van deze Overeenkomst een exemplaar van de Algemene 
Inkoopvoorwaarden te hebben ontvangen te hebben ontvangen en met de inhoud ervan 
bekend te zijn.  

12.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de Algemene 
inkoopvoorwaarden, gaan de bepalingen uit deze Overeenkomst voor. 

12.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend  
schriftelijk door Partijen gezamenlijk worden overeengekomen.  

12.4 Indien enige bepaling van de Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen 
de overige bepalingen van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen 

te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

12.5 De Overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, bevat alle afspraken, die partijen ter 
zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere gemaakte afspraken en 
overeenkomsten, die partijen ter zake mochten hebben gemaakt. 
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Artikel 13 Forum- en rechtskeuze 
Alle geschillen die verband houden met de totstandkoming en het bestaan c.q. uitvoering van of 
einde van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het 
arrondissement ter keuze van Opdrachtgever. 
 
 

Artikel 14       Ondertekening 
 
Partijen bevestigen de bijgevoegde opdrachtomschrijving (bijlage 1) gelezen te hebben en 
Opdrachtnemer verklaart zich akkoord met de inhoud en de uitvoering daarvan. 
 

 

te                    d.d. 
 
Opdrachtgever 
Kamer van Koophandel,     
 
 
 

 
 
 
<naam rvb lid> 
<functie rvb lid> 
 
 

 
 
 
 
<naam rvb lid> 
<lid rvb lid> 

te                      d.d. 
 
Opdrachtnemer   
<organisatie>, 
 
 
 

 
 
 
<naam tekenbevoegde> 
<functie tekenbevoegde> 
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Bijlagen: 

 
Bijlage 1: Opdrachtspecificatie 
Bijlage 2:  Algemene Inkoopvoorwaarden Kamer van Koophandel 
Bijlage 3: Gedragsregels Kamer van Koophandel 
Bijlage 4:  Huisregels Kamer van Koophandel
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BIJLAGE 1 OPDRACHTSPECIFICATIE 

 
 

Kenmerk overeenkomst:  : 2020.1  

Type overeenkomst:   : Overeenkomst met zzp-er 

 
OPDRACHTNEMER 
Naam bedrijf    : [NAAM] 
Naam tekeningsbevoegde  : [NAAM] 
KVK-nummer    : [NUMMER] 
Btw-registratienummer   : [NUMMER] 

Uitvoerder namens Opdrachtnemer : [NAAM] 
 
OPDRACHTGEVER 

Opdrachtgever    : [NAAM] 
Organisatieonderdeel   : [ORGANISATIEONDERDEEL] 
 
WERKZAAMHEDEN 

Werkzaamheden/resultaat  : [OMSCHRIJVING] 
Begindatum    : [DATUM] 
Einddatum    : [DATUM] 
Omvang Opdracht   : [AANTAL UREN] per week 
Optie tot verlenging   : [n.v.t.] 
 
 

VERGOEDING 
Vergoeding    : € [BEDRAG]  (exclusief btw) per uur 
 
BIJZONDERHEDEN 
Bijzonderheden    : [n.v.t.] 


