
  
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT BLSservice 
 
Partijen: 
1. [BLSservice], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [J.Storchart] gevestigd teHeusden aan de j.v. 
Ruysdaelstraat  nr70 5256 HD (hierna ook te noemen opdrachtgever); 
 
2. [Bedrijfsnaam opdrachtnemer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam vertegenwoordiger] gevestigd 
te______aan de ___________nr.___(hierna ook te noemen opdrachtnemer); 
 
zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1. Werkzaamheden 
 
1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever: [algemene omschrijving van 
de werkzaamheden]. In het bijzonder zal hij [expliciete omschrijving van de werkzaamheden]. 
 
2. De onder sub1 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd op [vermelden datum/data] [of in de periode] 
en ter plaatse van [omschrijving plaats uitvoering werkzaamheden]. Opdrachtnemer zal er naar streven de 
opdracht te voltooien omstreeks [vermelden data/datum waarop werkzaamheden gereed zullen zijn]. 
 
Artikel 2. Zorg opdrachtnemer 
 
De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen met 
betrekking tot de uitvoering van de opdracht, zonder dat daarmee sprake is van een arbeidsverhouding. 
 
Artikel 3. Vergoeding opdrachtnemer 
 
Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever ter zake van de verrichte werkzaamheden een vergoeding van 
€______ exclusief BTW [per uur/dag/week/maand/jaar]. Opdrachtnemer zal opdrachtgever [wekelijks, 
maandelijks] een factuur sturen voor de gewerkte uren. [of] Declaratie van vergoeding en kosten zal 
geschieden na gereedkoming en aanvaarding van de werkzaamheden door opdrachtgever en met afzonderlijke 
vermelding van omzetbelasting.  
 
Artikel 4. Kosten opdrachtnemer 
 
Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de volgende door hem te maken kosten in rekening te brengen, mits 
gestaafd door deugdelijke bescheiden: [omschrijving van de kosten]. 
[of:] De onkosten van opdrachtnemer zijn bij het tarief inbegrepen. [of] De opdrachtgever is gehouden de 
onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden. [Eventueel: Het gaat 
hier slechts om kosten ter zake van [omschrijving kosten] tot in totaal een maximumbedrag van €___ ] 
 
Artikel 5. Betaaltermijn opdrachtgever 
 
Opdrachtgever zal overgaan tot het betalen van de facturen van opdrachtnemer binnen [vermelden aantal 
dagen] dagen na factuurdatum. 
 
Artikel 6. Zelfstandigheid opdrachtnemer 
 
1. Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij als zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden zal uitoefenen en 
geen aanspraak zal maken op het doorbetalen van loon bij ziekte en vakantiedagen. 
 
2. Opdrachtnemer zal zorgen voor het correct afdragen van te betalen belastingen, sociale premies en BTW. 
 
3. Opdrachtnemer is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.  
 



4. Door opdrachtnemer is [wel/niet] een VAR (wuo/row/loon/dga) verklaring afgegeven aan opdrachtgever. 
 
Artikel 7. Vrijwaring opdrachtgever 
 
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor het geval dat opdrachtgever door de fiscale- dan wel de 
socialeverzekeringsautoriteiten wordt aangesproken terzake loonbelasting en/of niet  afdragen van sociale 
verzekeringspremies (zowel werkgevers- als werknemersdeel) betrekking  hebbende op de aan opdrachtnemer 
betaalde vergoedingen en de daarbij mogelijk door deze autoriteiten op te leggen boetes en heffingsrente. 
 
 
Artikel 8. Verzekering opdrachtnemer 
 
Opdrachtnemer is [wel/niet] verzekerd ten aanzien van mogelijke aanspraken door opdrachtgever door middel 
van een verzekering aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB). 
 
Artikel 9. Geheimhouding 
 
Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, zoals bedrijfsgegevens, financiële 
en technische gegevens, waarover hij in het kader van deze overeenkomst de beschikking heeft gekregen, 
geheim te houden. 
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op [datum] te [plaats] 
 
Opdrachtgever      Opdrachtnemer 
 
Naam:        Naam: 
 
 
Handtekening:      Handtekening: 


