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Raamovereenkomst van opdracht(vrije vervanging)Particuliere beveiliging
Beoordeling Belastingdienst nr. 90815120475 | 07 november 2016
Op 12 december 2015 legde u namens de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) ter
beoordeling voor een “raamovereenkomst van opdracht VBe NL voor inhuur zzp (vrije vervanging)”,
met het verzoek te beoordelen of er een verplichting is tot het afdragen of voldoen van loonheffingen
als er conform deze overeenkomst wordt gewerkt.
Beoordeling op basis van uw verzoek
Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting
loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig de door u voorgelegde
overeenkomst niet leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij
mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving.
Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
1. De privaatrechtelijke dienstbetrekking.
(Ik concludeer dat bij werken op basis van de door u voorgelegde overeenkomst geen sprake is van
een dienstbetrekking vanwege het ontbreken van een verplichting om de arbeid persoonlijk te
verrichten.)
2. De fictieve dienstbetrekkingen.
(Voor specifieke arbeidsrelaties gelden ‘fictieve dienstbetrekkingen’. Ik maak op dit punt een
voorbehoud bij mijn beoordeling.)
3. De reikwijdte van deze beoordeling.
(Mijn standpunt geldt onder de voorwaarde dat opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk ook
volgens de voorgelegde overeenkomst handelen. Ik heb de overeenkomst uitsluitend beoordeeld
voor de loonheffingen.)
4. Het gebruik van de beoordeelde overeenkomst.
(Kenmerknummer Belastingdienst; geldigheidsduur en gevolgen van aanvullingen en wijzigingen.)
Toelichting bij deze beoordeling
1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking
Ik ben van mening dat het werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot een
privaatrechtelijke dienstbetrekking. Uit de beoordeling komt naar voren dat op basis van de
overeenkomst geen sprake is van een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten. Hierna zal ik
ingaan op de algemene vereisten die gelden voor een arbeidsovereenkomst. Ik zal ook aangeven welke
onderdelen van de overeenkomst het meest bepalend zijn voor mijn beoordeling.
Arbeidsovereenkomst
Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Een
arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten.
2. De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid.
3. De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten
van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
Als tenminste één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking. Aan de hand van voorgelegde
overeenkomsten beoordeelt de Belastingdienst of de daarin opgenomen bepalingen al dan niet
bijdragen aan de aanwezigheid van elk van de hiervoor genoemde elementen van een
arbeidsovereenkomst.
Geen verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten
Ik kom op basis van de tekst van de voorgelegde overeenkomst tot het oordeel dat voor de
opdrachtnemer geen sprake is van een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten. Voor de
beoordeling hiervan is van belang in hoeverre de opdrachtnemer het recht heeft:
 zich vrij en willekeurig te laten vervangen door een derde; of
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zich vrij te laten vervangen door een derde die voldoet aan objectieve en voor de uitvoering van de
opdracht noodzakelijke criteria die vooraf zijn vastgelegd in de beoordeelde overeenkomst.

Let op!
Veel situaties die in de praktijk voorkomen, worden volgens het Burgerlijk Wetboek niet aangemerkt als
vrije vervanging. In die gevallen kunt u aan deze overeenkomst geen zekerheid ontlenen. Er is
bijvoorbeeld géén sprake van vrije vervanging:
 als de opdrachtnemer zich slechts met toestemming van de opdrachtgever door een derde mag laat
vervangen (art.7:659 BW);
 als de opdrachtgever de vervanging zelf regelt;
 als de opdrachtnemer zich mag laten vervangen door een derde, die deel uitmaakt van een aan de
opdrachtgever bekende of gesloten ‘pool’ van personen.
Bij een recht op vrije vervanging beslist de opdrachtnemer zelfstandig of hij of zij zich laat vervangen
en door welke persoon. Een eventuele meldingsplicht bij de opdrachtgever hoeft niet aan deze vrijheid
af te doen, mits de opdrachtgever geen enkele zeggenschap heeft over de keuze van de vervanger. Ook
het moeten voldoen aan een objectief en noodzakelijk criterium (zoals bijvoorbeeld het door de
vervanger beschikken over een rijbewijs als dit voor de werkzaamheden noodzakelijk is) doet niet af
aan de beslissingsvrijheid van de opdrachtnemer.
Het recht om zich vrij te laten vervangen moet passen bij de opdracht en moet stroken met de
werkelijke verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is niet voldoende als het recht op
vrije vervanging alleen op papier bestaat. Als persoonlijke kwaliteiten van de opdrachtnemer belangrijk
zijn voor de uitvoering van een opdracht of als de opdrachtgever specifieke eisen stelt aan de wijze van
uitvoering van de opdracht, dan kan een contractueel recht op ‘vrije vervanging’ realiteitsgehalte
missen. Bij een beoordeling achteraf kan, in twijfelgevallen, het feit dat vervanging op initiatief van de
opdrachtnemer niet of nauwelijks daadwerkelijk is voorgekomen, een licht werpen op de werkelijke
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaande verhoudingen.
Op basis van de verschillende elementen van de overeenkomst, in samenhang bezien, heb ik
geoordeeld dat geen sprake is van een verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten. Het meest
duidelijk komt dit naar voren in artikel 4, lid vijf en zes van de raamovereenkomst en van artikel 5, lid
drie van de Algemene inkoopvoorwaarden zzp’er.
2. Voorbehoud toepasselijkheid enkele fictieve dienstbetrekkingen
In gevallen waarin geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking kennen de loonheffingen
voor een aantal situaties ‘fictieve dienstbetrekkingen’ (gelijkstellingen).
Sinds 1 mei 2016 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen om de fictieve
dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hun arbeidsrelatie van toepassing te
laten zijn. Die gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de
opdrachtnemer vóór de eerste betaling hebben vastgelegd. In de onderstaande overeenkomst is
opgenomen dat de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet van toepassing
zijn. (Zie het vierde bolletje van de overwegingen)
Let op!
Bij mijn beoordeling, maak ik een voorbehoud voor de situaties waarin andere fictieve
dienstbetrekkingen van toepassing zijn, omdat ik dit niet kan beoordelen op basis van de door u
voorgelegde overeenkomst. Lees de bijlage voor meer informatie over fictieve dienstbetrekkingen.
3. Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering
De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk
handelen volgens hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde
overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
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Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het door u ingediende verzoek om vooroverleg. Ik
heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de door u voorgelegde (model)overeenkomst.
Op mogelijk in uw situatie eerder ingenomen standpunten wordt niet teruggekomen.
Uitsluitend oordeel loonheffingen
Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De
Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te
kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De
Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale
kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Het standpunt voor de
loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de omzetbelasting.
Ook als deze overeenkomst gebruikt wordt door een opdrachtnemer die een niet-natuurlijk persoon is
(zoals een besloten vennootschap), houdt het oordeel slechts in dat de opdrachtgever geen
loonheffingen verschuldigd is. Dit oordeel heeft geen betekenis voor de vennootschapsbelasting. Ook
ten aanzien van overige specifieke (niet fiscale) wet- en regelgeving, kan de Belastingdienst geen
oordeel geven.
4. Kenmerknummer beoordeling
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer
90815120475.
Verwijzing naar de beoordeling
Als opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor kiezen om te werken volgens een door de Belastingdienst
beoordeelde overeenkomst, is het belangrijk dat dit duidelijk wordt vastgelegd. Daarvoor kan
bijvoorbeeld in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de volgende tekst worden
opgenomen:
‘Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 7 november 2016 onder nummer
90815120475 beoordeelde overeenkomst.’
Geldigheidsduur beoordeling
Deze beoordeling van de voorgelegde (model)overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te
rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of
regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn deze beoordeling van de
(voorbeeld)overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen
van behoorlijk bestuur in acht nemen.
Aanvullingen en wijzigingen beoordeelde overeenkomst
Indien in de daadwerkelijk gebruikte (ingevulde) overeenkomst bepalingen worden toegevoegd of
worden gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor mijn oordeel. Hetzelfde geldt ten aanzien van niet bij
het verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde relevante bepalingen, overeenkomsten (met derden),
bijlagen, voorschriften, etc., zoals bijvoorbeeld voorschriften van derden.
Aanvullingen en/of wijzigingen zijn wel mogelijk, voor zover deze geen afbreuk doen aan het karakter
van de overeenkomst. Hiervoor verwijs ik naar de bovenstaande uitleg over de wijze van beoordelen
van deze overeenkomst. Over de voorgelegde overeenkomst is op basis van het verzoek en de daarin
opgenomen afspraken geoordeeld dat geen sprake is van een verplichting om de arbeid persoonlijk te
verrichten. Ingeval van aanvullingen of wijzigingen die afbreuk doen aan dit onderdeel kan aan de
overeenkomst na wijziging in elk geval niet meer de zekerheid worden ontleend dat opdrachtgever geen
loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen. Wijzigingen of aanvulling op ondergeschikte punten zijn
dus mogelijk en hebben geen gevolgen voor de uitkomst van de beoordeling.
Geen aansprakelijkheid voor schade
De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van
zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De
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Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de
overeenkomst.

90815120475_VBE

Pagina 4 van 19

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep | Vereniging Beveiligingsorganisaties
Nederland (VBeNL)
Raamovereenkomst van opdracht(vrije vervanging)Particuliere beveiliging
Beoordeling Belastingdienst nr. 90815120475 | 07 november 2016
Algemene informatie over fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling voor bepaalde
artiesten
Voorbehoud toepasselijkheid enkele fictieve dienstbetrekkingen
In gevallen waarin geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking kennen de loonheffingen
voor een aantal situaties ‘fictieve dienstbetrekkingen’ (gelijkstellingen).
Mocht een van deze situaties zich voordoen, dan kan de opdrachtgever aan deze beoordeling niet de
zekerheid ontlenen dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.
De onderstaande algemene informatie heb ik volledigheidshalve opgenomen.
Fictieve dienstbetrekkingen
Overzicht arbeidsrelaties die onder voorwaarden worden aangemerkt als fictieve dienstbetrekkingen
 Aanneming van werk
 Tussenpersonen, agenten
 Stagiaires
 Meewerkende kinderen
 Commissarissen
 (Statutaire) bestuurders van lichamen
 Sekswerkers
 Topsporters
 Werken door tussenkomst van een derde (intermediair)
 Thuiswerkers
 Gelijkgestelden (als niet-ondernemer met een bepaalde regelmaat een periode werken voor
dezelfde opdrachtgever)
 Opting-in (kiezen voor dienstbetrekking)
 (Partners van) houders van een aanmerkelijk belang, die arbeid verrichten voor het desbetreffende
lichaam
 Artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte duur
 Bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)
Meer informatie over de hierboven genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de
belastingdienst en in het Handboek loonheffingen.
Let op!
Sinds 1 mei 2016 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen om de fictieve
dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hun arbeidsrelatie van toepassing te
laten zijn. Dat geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte
duur. Die gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de opdrachtnemer
vóór de eerste betaling hebben vastgelegd.
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA is aangekondigd dat er een wijziging van
regelgeving komt, met betrekking tot de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris. Vooruitlopend
hierop, bevat het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2016, Stcrt. 2016, nr.
14756 een goedkeuring om de arbeidsverhouding van een commissaris met ingang van 1 mei 2016,
niet aan te merken als fictieve dienstbetrekking.
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RAAMOVEREENKOMST VAN OPDRACHT VBe NL VOOR INHUUR ZZP
(vrije vervanging)
De ondergetekenden:
……………………….., gevestigd en kantoorhoudende te ……………………….. (……….) aan
de
………………………..,
ten
deze
rechtsgeldig
vertegenwoordigd
……………………….., hierna te noemen “Opdrachtgever”,

door

en

X….., geboren op ………., wonende te ……..() aan de ………., BSN ……….., bank-/gironummer…….,
te dezen handelend onder de naam ‘…………………..’, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer ………….., hierna te noemen “Opdrachtnemer”;
hierna gezamenlijk te noemen: “partijen”.
In aanmerking nemende:

-

dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten in de Particuliere Beveiliging
zoals omschreven in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR)
en beschikt over een geldige vergunning (ND-nummer) als bedoeld in die wet;

-

dat Opdrachtnemer op de hoogte is van de (fiscale) vereisten van (fiscaal) ondernemerschap en
meent hieraan te voldoen en het voorts duidelijk is dat de onderhavige overeenkomst en de
daarbij behorende Overeenkomst(en) van Opdracht inzake beveiligingsdiensten geen fiscaal
ondernemerschap garanderen;

-

dat Opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van de beveiliging;

-

dat partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van
artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en
uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de
zin van artikel 7:400 e.v. BW;

-

dat elke individuele opdracht uit hoofde van de Raamovereenkomst door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verleend als hiervoor bedoeld, schriftelijk zal worden vastgelegd in een daartoe
strekkende schriftelijke overeenkomst van opdracht waarvan het model aan deze overeenkomst
is gehecht en daarvan een onlosmakelijk onderdeel vormt (Bijlage A);

-

dat Partijen met het oog op een juiste interpretatie van onderstaande contractsbepalingen, de
door partijen beoogde uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de kwalificatie van hun
rechtsverhouding in het algemeen het navolgende opmerken;

-

dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;

-

dat 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.

dat Partijen met deze Raamovereenkomst de voorwaarden willen aangeven
waaronder zij met elkander wensen te contracteren;
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1986, 655), buiten toepassing te laten, en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen
voordat uitbetaling plaatsvindt;
Komen als volgt overeen:
Artikel 1: Begrippen

Klant(en):

Bestaande en toekomstige klant van Opdrachtgever;

Opdracht:

een door Opdrachtnemer van Opdrachtgever aanvaard aanbod van
opdracht. Opdrachtgever omschrijft de soort dienst alsmede het
aantal daarbij horende uren en voor zover mogelijk de Klant(en).
Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden
verstrekt en/of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien
een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen 48 uur
schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe strekkende
overeenkomst van opdracht, waarvan een model als Bijlage A aan
deze overeenkomst is gehecht;

Overeenkomst:

deze Raamovereenkomst met de daarbij horende bijlagen;

Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst
2.1

Opdrachtgever kan onder de Overeenkomst een aanbod van opdracht doen aan
Opdrachtnemer, welke door Opdrachtnemer kan worden aanvaard, om beveiligingsdiensten aan
klanten van Opdrachtgever te verlenen. Opdrachtnemer is niet verplicht een aanbod van
opdracht te aanvaarden en kan deze dientengevolge weigeren.

2.2

Met inachtneming van de zorgplicht als omschreven in artikel 7:401 BW verleent Opdrachtnemer
de diensten zelfstandig en is Opdrachtnemer vrij te bepalen op welke wijze de dienst wordt
verleend, met inachtneming van het in de WPBR bepaalde.
Het staat Opdrachtgever echter vrij ter zake van de beveiligingsdiensten aanwijzingen te geven
te weten terzake de datum en tijdstippen waarop de werkzaamheden moeten worden verricht,
de voorgeschreven bedrijfskleding als bedoeld in de WPBR, de aanwijzingen die vermeld worden
in de door de klant aan Opdrachtgever aangereikte vergunning of het door de klant opgestelde
veiligheidsplan.

2.3

De bepalingen in de Overeenkomst gelden ook voor Opdrachten.

2.4

Partijen hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van
artikel 7:610 e.v. BW of een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen. Ook komt met
het bepaalde in de Overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving als bedoeld in artikel
7:414 e.v. BW tot stand. Partijen contracteren uitsluitend met elkander onder de voorwaarde
van aanwezigheid van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW.
Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat door de Overeenkomst geen
ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
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Aangezien Partijen uitsluitend met elkaar willen contracteren op basis van een overeenkomst
van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW verbinden partijen zich ertoe om hun feitelijke
gedragingen bij de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden in overeenstemming te doen zijn
met de inhoud en strekking van de Overeenkomst (en de vanuit de Overeenkomst
voortvloeiende overeenkomsten van opdracht) teneinde de uitvoering van de wederzijdse
contractuele verplichtingen binnen het wettelijk kader van een overeenkomst van opdracht te
kunnen uitvoeren.
Artikel 3: Verplichtingen en faciliteiten Opdrachtgever
3.1

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen diensten te verlenen,
door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.

3.2

Opdrachtgever is op basis van de WPBR verplicht aan opdrachtnemer een aantal
bedrijfsmiddelen te verstrekken, zoals het voorgeschreven uniform. De kosten hiervoor worden
aan opdrachtnemer gefactureerd.

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtnemer
4.1

Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de
beveiligingsdiensten te verlenen. Opdrachtnemer zal ten blijke daarvan op eerste verzoek de in
artikel 4.3 te noemen documenten overleggen.

4.2

Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten
aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, etc.

4.3

Opdrachtnemer zal er vóór aanvang van de Overeenkomst zorg voor dragen dat Opdrachtgever
over de volgende documenten beschikt, indien en voor zover de navolgende documenten niet
reeds onderdeel vormen van c.q. ten grondslag liggen aan het algemeen erkende
kwaliteitskeurmerk waaraan Opdrachtnemer dient te voldoen:
i.
na vaststelling van de identiteit een afschrift van een geldig paspoort of ander
identiteitsbewijs;
ii.
een geldige vergunning voor het in stand houden van een particuliere
beveiligingsorganisatie als bedoeld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus (ND-nummer);
iii.
kopieën van alle voor de uitvoering van diensten ten behoeve van de klant benodigde
vakdiploma’s, certificaten en getuigschriften;
iv.
een kopie van de polis van de door Opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
v.
verklaring omtrent het gedrag niet ouder dan een half jaar;
vi.
uittreksel inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

4.4

Wanneer Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdracht heeft aangeboden zoals bedoeld in
artikel 2.1, zal Opdrachtnemer deze gelet op de behoefte van de Klant onverwijld telefonisch of
schriftelijk (waaronder elektronische of digitale berichtgeving) aanvaarden of weigeren en bij
aanvaarding bevestigen dat hij/zij de diensten conform de Overeenkomst zal verlenen.

4.5

Het staat Opdrachtnemer vrij zich te laten vervangen. Opdrachtnemer zal bij vervanging
Opdrachtgever onverwijld daarvan (telefonisch) op de hoogte stellen. Opdrachtnemer dient zelf
voor vervanging zorg te dragen. De vervanger dient in alle gevallen met het oog op het verlenen
diensten aan dezelfde van overheidswege gestelde wettelijke eisen te voldoen.

90815120475_VBE

Pagina 8 van 19

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep | Vereniging Beveiligingsorganisaties
Nederland (VBeNL)
Raamovereenkomst van opdracht(vrije vervanging)Particuliere beveiliging
Beoordeling Belastingdienst nr. 90815120475 | 07 november 2016

4.6

In geval van vervanging als bedoeld onder 4.5 blijft de Opdrachtnemer zowel jegens
Opdrachtgever als Klant verantwoordelijk voor een kwalitatief goede uitvoering van de diensten.

4.7

Opdrachtnemer neemt jaarlijks het initiatief om zijn/haar dienstverlening met Opdrachtgever te
evalueren.

Artikel 5: Vrijwaring en verrekening
5.1

Indien het niet nakomen en/of overtreden van enige bepaling van de Overeenkomst door één
van de partijen (‘de overtredende partij’) leidt tot schade die voortvloeit uit eventuele
fiscaalrechtelijke geschillen, is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk.

Voor zover de andere partij voor dergelijke schade wordt aangesproken vrijwaart de
overtredende partij de andere partij geheel. Onder schade wordt tevens begrepen boetes en/of
(heffings)rente.
Artikel 6: Geheimhouding en klantenbeding
6.1

Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien verbindt
Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met
betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen, van wie hij zich bij de
uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennis neemt onderscheidenlijk nemen bij
dienstverlening ten behoeve van Opdrachtgever en/of Klanten, teneinde de persoonsgegevens
van de Klanten te beschermen.

6.2

Opdrachtnemer is gehouden alle van Opdrachtgever afkomstige informatie en bedrijfsgegevens
en de in het kader van de uitvoering van door Opdrachtgever verstrekte Opdracht(en) te zijner
kennis gekomen of ontwikkelde informatie, geheim te houden. Het is Opdrachtnemer verboden
om zonder toestemming van de andere partij bedoelde informatie aan te wenden voor eigen
gebruik of gebruik door derden.

6.3

De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst.

6.4

Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om gedurende en na het einde van de
Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten van opdracht tot een periode van
12 maanden, aanvangende op de datum van beëindiging, noch rechtstreeks noch zijdelings,
alleen, in enige vorm van samenwerking met derden, zelfstandig of als ondergeschikte, noch op
enige andere wijze, betrekkingen (tot het verlenen van beveiligingsdiensten) aan te gaan of te
onderhouden met een persoon die in een periode van 12 maanden voorafgaande aan het einde
van de Overeenkomst Klant is geweest en waar Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst
beveiligingsdiensten heeft verleend.

6.5

Bij één of meer overtredingen van het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtredende partij
jegens de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1000,- per overtreding,
alsmede een boete gelijk aan EUR 500,- voor elke dag dat de overtreding of de niet nakoming
voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om in plaats daarvan de door haar
daadwerkelijk als gevolg van de overtreding geleden schade te vorderen, alles te vermeerderen
met kosten en de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW.

Artikel 7: Honorering en declaratie
7.1

Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer aan Klanten van
Opdrachtgever verleende diensten, waarvoor tussen partijen een Opdracht tot stand is
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gekomen. De tarieven zullen per Opdracht tussen partijen worden overeengekomen en worden
vastgelegd in de overeenkomst van opdracht per Klant.
7.2

Opdrachtnemer zal per periode van …. (één maand)* met de daarbij horende urenspecificatie
aan Opdrachtgever een door hem/haar vervaardigde factuur doen toekomen voor de verleende
diensten. De Opdrachtnemer is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor facturatie en
debiteurenbeheer, alsmede zijn/haar administratie en boekhouding in het algemeen.
Opdrachtnemer heeft uitsluitend recht op vergoeding van daadwerkelijk gewerkte uren aan
diensten welke gebaseerd zijn op de overeenkomst van opdracht.

7.3

Indien Opdrachtgever voor haar facturatie nadere gegevens nodig heeft, verplicht
Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever om binnen veertien dagen na een verzoek daartoe
de verzochte gegevens te verstrekken.

Artikel 8: aansprakelijkheid
8.1

Opdrachtnemer staat in voor de door hem/haar verleende diensten. Opdrachtgever is niet
aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer lijdt tijdens het verlenen van de diensten als
gevolg van gedragingen of nalaten van de Klant of een derde jegens Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aansprakelijkheidsstelling voor schade die de
Klant of een derde lijdt als gevolg van gedragingen of nalaten van Opdrachtnemer of van door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

8.2

Opdrachtnemer draagt zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering
(bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de door
haar verleende diensten met een minimale dekking van € 500.000 per gebeurtenis en zorgt
ervoor, dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekering(en) afdoende dekking gewaarborgd
zal blijven door de premies tijdig te betalen.

Artikel 9: duur en beëindiging
9.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van (één**) jaar en zal behoudens opzegging
telkenmale stilzwijgend voor perioden van één jaar worden verlengd. In geval de Overeenkomst
is geëindigd, maar een overeenkomst van opdracht nog niet is geëindigd, dan blijft de
Overeenkomst van kracht tot het moment waarop deze overeenkomst van opdracht is
geëindigd.
De overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een kortere
opzegtermijn gerechtvaardigd is. De Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen
partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.

9.2

Partijen hebben het recht om de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te
zeggen indien:

i.

de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel
wordt ontbonden;

ii.

sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en
regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die zo ingrijpend
zijn, dat van de opzeggende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
instandhouding van de overeenkomst niet verlangd kan worden.

9.3

Opdrachtgever gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst van opdracht
met Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding
op te zeggen indien de betreffende Klant gedurende de opdracht om welke reden dan ook niet
langer dienstverlening van de Opdrachtnemer wenst te ontvangen.

9.4

Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien Opdrachtnemer niet langer voldoet aan
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de in artikel 4.1 en/of 4.4 van de Overeenkomst gestelde eisen ten aanzien van gedrag, beroep
en kwaliteit.
9.5

Iedere partij heeft verder het recht de Overeenkomst alsmede een (individuele) Opdracht
tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de andere partij na een
aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen zoals genoemd in de Overeenkomst
niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten bij het
registreren/administreren van de verleende diensten en/of het beschadigen van de goede naam
van de ander.

Artikel 10: Overige bepalingen
10.1

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

10.2

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.

10.3

De Overeenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een Opdracht of een
nadere overeenkomst, die in het kader van de uitvoering van beveiligingsdiensten worden
gesloten.

10.4

Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden ZZP’er (vrije vervanging) van
toepassing. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst boven die
voorwaarden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen die tussen partijen uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te ……………………………..

Aldus overeengekomen en te ……………………….. op ……………………….. getekend door:

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Bijlagen:
Overeenkomst van opdracht (vrije vervanging)
Algemene inkoopvoorwaarden ZZP’er (vrije vervanging)
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OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
behorende bij de Raamovereenkomst van opdracht VBe NL (vrije vervanging) <met
contractnummer __ nummer volgt na definitief akkoord belastingdienst op
raamovereenkomst>

De ondergetekenden:
________________, gevestigd en kantoorhoudende te ____________ (_____) aan de
_______________, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
___________________, hierna te noemen “Opdrachtgever”,
en
De heer/mevrouw/besloten vennootschap *****, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer ………….., hierna te noemen “Opdrachtnemer”;

Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”.
In aanmerking nemende dat:

-

dat Partijen een Raamovereenkomst inzake het verlenen beveiligingsdiensten zijn
aangegaan, waarin voorwaarden en bedingen zijn vastgelegd terzake van door
Opdrachtgever telkenmale aan Opdrachtnemer te verstrekken opdrachten;

-

dat Opdrachtgever beveiligingsdiensten ten behoeve van de hierna vermelde klant door
het aangaan van deze overeenkomst van opdracht, wenst uit te besteden aan
Opdrachtnemer;

Komen als volgt overeen:
Op deze Overeenkomst is van toepassing – en daarvan maakt een onlosmakelijk en integraal
onderdeel uit – het bepaalde in de tussen Partijen gesloten Raamovereenkomst, Partijen
genoegzaam bekend zijnde.

1.

Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer de opdracht, welke de Opdrachtnemer
hierbij aanneemt, om bij klant:
(onderneming)_gevestigd ____________________________, hierna te noemen: “de
Klant”, de navolgende, beveiligingsdiensten te verlenen:
****

2.

Deze opdracht gaat in per (datum). Voortijdige opzegging conform artikel 9 van de
raamovereenkomst is onverkort van toepassing. De Opdrachtnemer verplicht zich om
binnen __ werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst met de te verlenen
beveiligingsdiensten te hebben aangevangen op de door de Klant gewenste dag(en) en
tijdstip(pen).

3.

Partijen zijn betreffende deze opdracht voor de navolgende diensten de navolgende
tarieven overeengekomen:

-

90815120475_VBE
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-

…………;

Indien de overeenkomst van opdracht voortduurt na het einde van een kalenderjaar
kunnen partijen de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar overeenkomen, welke dan
schriftelijk zullen worden vastgelegd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud schriftelijk opgemaakt te ________________
_____________________ 20__.

Opdrachtgever
_______________
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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ZZP’er
Van [BEVEILIGINGSBEDRIJF] gevestigd te [ADRES], gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
[PLAATS] en aldaar ingeschreven onder nummer [******] en alle aan haar gelieerde vennootschappen,
hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: De partij(en) die met Opdrachtnemer een overeenkomst is (zijn) aangegaan waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.
Opdrachtnemer: Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel training-, advies-, recherche- of
schadeonderzoeksdiensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en verricht.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarvan
deze voorwaarden deel uitmaken.
Alarmopvolging: Het doorgeven van de door de Alarmcentrale ontvangen alarmmeldingen aan de door
Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en, indien overeengekomen, het op verzoek van
Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.
Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer die begrepen worden onder
de reikwijdte van de WPBR.
Diensten en/of dienstverlening: De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen
partijen gesloten overeenkomst.
Crowdmanagement: Het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van
gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen.
Evenementen- en horecabeveiliging: Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer dat is
gestationeerd in of bij een evenement of horecagelegenheid.
Evenement: een publiekstoegankelijke gebeurtenis, die plaatsvindt op een vooraf bekende, afgebakende
locatie, waarvoor de betrokken Opdrachtgever op grond van de APV een evenementenvergunning heeft
verleend, dan wel plaatsvindt in een inrichting, waarop een milieuvergunning rust, op grond van artikel
8:1 van de Wet Milieubeheer, en deze vergunning het organiseren van een evenement toelaat.
Externe Alarmcentrale: De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale van een derde.
Mobiele surveillance: Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn
in of bij een object, die bestaat uit het bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp
van een surveillanceauto.
Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de dienstverlening betrekking heeft
een en ander in de ruimste zin des woords.
Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door personeel van Opdrachtnemer, dat is gestationeerd in of bij
het Object.
Personeel: Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer worden
ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied
van beveiliging en bewaking.
Services: Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare dienstverlening, door
servicemedewerkers van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object en/of een evenement,
van Opdrachtgever.
Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang
tot een Object kan worden verkregen.
Werknemer: Personeel in dienst bij Opdrachtnemer met een arbeidsovereenkomst.
WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche Bureaus.
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Artikel 2 Algemeen
1. Deze inkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. Eventuele (verkoop)voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing op tussen partijen
gesloten overeenkomsten.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene inkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen, offerte, opdracht en totstandkoming overeenkomst
1. Opdrachtgever kan een offerteaanvraag intrekken of wijzigen. Opdrachtgever zal geen kosten of schade
vergoeden die hiermee samenhangt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De offerte van Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer
of korter als in de offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop
de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de offerteaanvraag.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever een expliciete schriftelijke aanvaarding van de
offerte van de Opdrachtnemer per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan Opdrachtnemer. De
schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding.
4. Alle handelingen die Opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst
zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen
in de overeenkomst.
2. Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties
van personeel van Opdrachtnemer alsmede prestaties van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
3. Feitelijke uitvoering van de diensten door Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen
houdt niet in dat Opdrachtgever de diensten zonder meer goedkeurt. Opdrachtgever behoudt zich het
recht voor om eventuele verrichtte diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.
4. De goedkeuring van de diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de
goedkeuring onthouden wordt.
Artikel 5 Algemene verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst in nauwe samenwerking met
de Opdrachtgever nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en
desgevraagd inlichtingen geven. Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om
Opdrachtgever direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot
vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.
3. Het staat Opdrachtnemer vrij zich te laten vervangen. Ook indien Opdrachtnemer verhinderd is
diensten te verlenen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever onverwijld van de verhindering en de verwachte
duur daarvan (telefonisch) op de hoogte stellen. Opdrachtnemer dient bij verhindering zelf voor
vervanging zorg te dragen. De vervanger dient in alle gevallen met het oog op het verlenen diensten aan
dezelfde van overheidswege gestelde wettelijke eisen. Facturatie van de diensten vindt plaats door de
Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die de
Opdrachtnemer of Opdrachtgever krijgt opgelegd.
5. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij
of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die Opdrachtgever met derden heeft gesloten,
voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij Opdrachtnemer in acht nemen. Indien Opdrachtnemer
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genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan
Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te
informeren over de afspraken die gelden tussen partijen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7. Slechts voor zover Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van Opdrachtgever. Eventuele gevolgen die door het in strijd
handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van
Opdrachtnemer.
Artikel 6 Algemene verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover
die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
2. Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig
inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 7 Kwaliteit, keuring en garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde prestaties voldoen aan de overeenkomst, aan de
algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet gelden met betrekking tot,
doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.
2. Opdrachtgever is gerechtigd om de prestaties te keuren en Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn
medewerking.
Artikel 8 Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en waarvan
het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te
maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor
zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze
geheimhoudingsplicht na te leven.
3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere partij
en/of de voor die partij werkzame personen en/of door die partij ingeschakelde derden de overeenkomst
per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te
ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
4. Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Opdrachtgever Personeel van Opdrachtnemer
een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
Artikel 9 Intellectueel eigendom
1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE- rechten) met betrekking tot enig resultaat
voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet
over aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het
bewerkstelligen van de overdracht.
2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de
overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of Opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige
bijdrage van Opdrachtgever en/of derden.
3. Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het
kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt Opdrachtnemer geen gebruiksrecht
met betrekking tot enig resultaat van overeenkomst.
5. Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader
van de overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk.
Opdrachtnemer erkent dit
voorbehoud.
6. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit
resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door
Opdrachtgever in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of
auteursrechten en vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
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7. In het geval van aanspraken van derden zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg
met Opdrachtgever te bewerkstelligen dat Opdrachtgever het ongestoorde gebruik van zal kunnen
voortzetten.
8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt,
zal Opdrachtnemer alle schade van Opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens
begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.
Artikel 10 Uitrusting en materialen
1. Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de
overeenkomst te gebruiken - niet van Opdrachtgever afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder
gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen,
materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
Artikel 11 Tijdstip van nakoming
1. Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de
uitvoering van de desbetreffende prestaties, zoals vermeld in de overeenkomst, zijn verstreken en de
desbetreffende prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.
2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een
eventuele vertraging en de maatregelen die Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk
te beperken.
Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming
1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst en/of deze
algemene inkoopvoorwaarden, zal Opdrachtgever een aangetekend schrijven verzenden aan de
tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van aan die Partij toekomende wettelijke rechten,
behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven,
in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.
2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij in verzuim is geraakt,
behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van
het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel
van een aangetekend schrijven.
Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming
Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien Opdrachtnemer
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep
op overmacht in kennis stelt.
Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade
door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst en
het gebruik of toepassing van de geleverde diensten van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de
overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de
overeenkomst niet ten nadele van Opdrachtgever wijzigen, tenzij Opdrachtgever hiervoor haar expliciete
en schriftelijke toestemming heeft gegeven.
4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van overeenkomst en
waarover Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van
de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 15 Honorarium
1. De Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn offerte genoemde prijzen in Euro’s.
2. Niet redelijkerwijs in de overeenkomst inbegrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover
dit uitsluitend aan Opdrachtgever is toe te rekenen.
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3. Meerwerk zal door Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het
budget schriftelijk zijn overeengekomen met Opdrachtgever.
4. Verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de
offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de offerte zijn opgenomen,
verplicht Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven
aan te bieden.
6. Indien door Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster, dan wel het
veiligheidsplan voorziet, dan leidt dat tot een vermindering van het aantal door Opdrachtnemer te
factureren uren.
Artikel 16 Betaling
1. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of
zoveel langer of korter als overeengekomen tussen partijen in de overeenkomst. Opdrachtgever zal
binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van Opdrachtnemer betalen.
2. Indien de geleverde diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd om
de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.
Artikel 17 Personeel van Opdrachtnemer
1. Voor zover diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van Opdrachtgever, zijn
Opdrachtnemer, personeel van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden
gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.
2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland
arbeid te verrichten dan wel diensten te verrichten.
3. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de
overeenkomst
voortvloeiende
verplichtingen
uit
de
belastingwetgeving
en
de
sociale
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen
alle aanspraken ter zake. Opdrachtnemer zal - indien wettelijk vereist dan wel door Opdrachtgever wordt
vereist - met een G-rekening werken. Indien Opdrachtgever geconfronteerd wordt met een naheffing,
worden deze kosten een–op-een verhaald op Opdrachtnemer.
DEEL III: OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18 Integriteit
Opdrachtnemer dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van Opdrachtgever zal zijn
gewaarborgd.
Artikel 19 Naleving huisregels/regelementen
Opdrachtnemer zal de voor het Object, evenementenlocatie en horecagelegenheid, geldende reglementen
en/of huisregels naleven, voor zover de te verrichten taken dat toelaten.
Artikel 20 Opzegging
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn
zoals bepaald in de overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen, kan
Opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet
op de duur van de overeenkomst.
Artikel 21 Ontbinding
1. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

Opdrachtnemer een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

de zeggenschap van Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van
deze overeenkomst;

ten aanzien van Opdrachtnemer faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet
voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

Opdrachtnemer fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
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Opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend
schrijven te geschieden.
Artikel 22 Vernietiging
Indien één van de partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke
verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.
Artikel 23 Wijziging voorwaarden en toepasselijke versie
1. De artikelhoofden in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en hebben
geen betekenis voor het bepalen van inhoud en strekking van de voorwaarden.
2. Opdrachtgever is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Wijziging wordt o.a. via de website van Opdrachtgever kenbaar gemaakt.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de voorwaarden zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Artikel 24 Wijziging overeenkomst
1. Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg
met en instemming van Opdrachtnemer over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.
2. In dit kader blijven partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.
Artikel 25 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De rechter van de rechtbank te
Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst kennis te
nemen.
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