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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Inclusief "geen werkgeversgezag"

door de Belastingdienst opgesteld

nr. 90821.25537.1.0 | 01-06-2021

Datum:               ________________

Overeenkomst: ____________________________________________________

Overeenkomst omschrijving:

________________________________ zal de werkzaamheden uitvoeren, zoals deze

beschreven staan in de beschrijving van de opdracht, startend op ________________ tot

en met ________________, voor minimaal ___ uur per week tegen een uurtarief van

___ euro (incl/excl btw)

Opdracht omschrijving:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Partijen:

1. ________________________  gevestigd te ________________ rechtsgeldig

vertegenwoordigd door ________________________________, hierna te

noemen: “Opdrachtgever”;

2. en ___________________________, werkend voor ________________

(kvk: ____________) in ________________, hierna te noemen:

“Opdrachtnemer”;

Gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
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Overwegende dat:

A. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van onderwijs;

B. Opdrachtgever in het kader hiervan de behoefte heeft aan wat beschreven is in de

opdrachtomschrijving;

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 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 de 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;

F. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst onder nummer

90821.25537.1.0 d.d. 1 juni 2021 opgestelde modelovereenkomst;

G. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn

werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

H. partijen akkoord zijn met afhandeling van de administratie (urenregistratie en

facturatie) door het administratiesysteem van Flex-onderwijs.

Partijen komen het volgende overeen:

1. De opdracht

1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de

navolgende werkzaamheden te verrichten, wat beschreven is in de

opdrachtomschrijving:

2. Opdrachtgever kan de inhoud van de opdracht in overleg met en na

goedkeuring van Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst

nader in- en aanvullen.

2. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle

verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de

overeengekomen werkzaamheden.

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 in overleg naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie

benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
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4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden

geheel zelfstandig. Opdrachtnemer 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.

5. Indien, door omstandigheden buiten de schuld om van Opdrachtnemer, de

opdracht, niet kan worden uitgevoerd in het schoolgebouw, zullen door

Partijen passende afspraken worden gemaakt over de vorm (bijvoorbeeld:

digitaal) en/of locatie waarin of waarop er invulling kan worden gegeven.

3. Duur van de overeenkomst

1. De opdracht vangt aan en eindigt op de datum zoals beschreven in de

Overeenkomst beschrijving.

2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat

Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers

werkzaamheden verricht.

4. Nakoming

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 de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan

onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Opzegging overeenkomst

1. Ieder van de Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te allen tijde tussentijds

schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2

weken zonder dat deze partij aan de andere partij schadevergoeding

verschuldigd is.

6. Vergoeding, facturering en betaling

1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer het uurtarief zoals beschreven in de

Overeenkomst beschrijving.

2. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een

factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

3. In geval hulpmiddelen van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn bij de uitvoering

van de opdracht, brengt Opdrachtnemer de daarmee samenhangende kosten

in rekening aan Opdrachtgever. Dit dient van te voren aangegeven te zijn.

4. Indien Opdrachtnemer door of vanwege COVID-19 maatregelen van

Opdrachtgever of van overheidswege niet de overeengekomen

werkzaamheden kan verrichten, betaalt Opdrachtgever niettemin de

vergoeding als bedoeld in 6.1 voor de resterende duur van de overeenkomst

voor iedere dag dat Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden

is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

5. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen ___ dagen na

factuurdatum.
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7. Aansprakelijkheid en schade

1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle materiële schade die aan

Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordt toegebracht bij de uitvoering van

de werkzaamheden op basis van deze overeenkomst.

2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden

voortvloeiend uit schade die door Opdrachtnemer is veroorzaakt bij de

werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst ten behoeve van

Opdrachtgever.

8. Rechts- en forumkeuze

1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands

recht van toepassing.

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.

9. Wijziging van de overeenkomst

1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig

voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Datum   ____________

Plaats:    ___________________

Handtekening

Naam:   ____________________

School:  ____________________

Datum   ____________

Plaats:    ___________________

Handtekening

Naam:   ____________________

Bedrijf: ____________________

Deze overeenkomst is gebaseerd op een overeenkomst die de Belastingdienst op 01-06-2021 heeft beoordeeld,

met 90821.25537.1.0. De schuingedrukte tekst in die modelovereenkomst is ongewijzigd overgenomen.

Aanpassingen in de andere tekst gaan niet in tegen de schuingedrukte tekst. Flex-Onderwijs is niet aansprakelijk

voor de inhoud indien de overeenkomst niet direct vanuit flex-onderwijs is aangeboden.
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