Overeenkomst van opdracht
[NAAM OPDRACHTGEVER] gevestigd aan [STRAAT] te [PLAATS], ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM DIRECTEUR] hierna te noemen
ʻde opdrachtgeverʼ en,
[NAAM OPDRACHTNEMER] wonende aan [STRAAT] te [PLAATS] hierna te
noemen ʻde opdrachtnemerʼ
in aanmerking nemende dat:
•

•

•
•

opdrachtnemer in de uitoefening van het zelfstandig beroep, en dus
niet in dienst van opdrachtgever, werkzaamheden ten behoeve van
opdrachtgever verricht;
opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wenst te verstrekken
bestaande uit secretariële werkzaamheden [EVT. AANPASSEN NAAR
GELANG OPDRACHT];
opdrachtnemer bereid is deze opdracht uit te voeren;
opdrachtnemer zich ervan bewust is dat opdrachtgever een
[BRANCHE WAAR OPDRACHTGEVER IN ZIT, BIJV.
ADVOCATENKANTOOR] is waarvoor bijzondere (wettelijke) regels
gelden met betrekking tot geheimhouding en vertrouwelijkheid.

zijn het volgende overeengekomen;
Partijen beogen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst af te
sluiten, maar een overeenkomt tot het verrichten van enkele diensten, uit te
voeren door de opdrachtnemer, bestaande uit secretariële werkzaamheden,
zoals het beheren van dossiers, voeren van correspondentie, telefoon
aannemen, ontvangst van gasten, archiveren. [EVT. AANPASSEN NAAR
GELANG OPDRACHT]
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd te [STRAATNAAM, PLAATS].
De genoemde werkzaamheden worden door de opdrachtnemer naar de
richtlijnen van de opdrachtgever verricht. De opdrachtnemer zal zich
beschikbaar stellen gedurende [AANTAL UREN] per week voor het uitvoeren
van de gevraagde werkzaamheden.
De duur van de opdracht is [DUUR VAN OPDRACHT] ingaande op [DATUM]
en eindigend op [DTAUM]. Er is optie op verlenging. De overeenkomst kan
door ieder der partijen tussentijds worden opgezegd met een termijn van één
week [EVT. AANPASSEN].
Zowel de opdrachtnemer, als de opdrachtgever verplichten zich tot volstrekte
geheimhouding aangaande alle bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever
evenals opdrachtnemer, in de ruimste zin des woords die hen beiden op

ongeacht welke wijze ter kennis zijn gekomen voor en tijdens het uitvoeren
van de werkzaamheden.
Opdrachtnemer factureert opdrachtgever voor de geleverde diensten op basis
van het aantal gepresteerde uren tegen een bedrag van [€ .. PER UUR]
(exclusief b.t.w. en inclusief reiskosten). Eventuele onkosten gemaakt door
opdrachtnemer ten behoeve van de uit te voeren diensten, zullen – na
onderling overleg – worden doorberekend aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever verplicht zich facturen betreffende genoemde werkzaamheden
te voldoen binnen 14 dagen na uitreiking.
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever ter zake van vorderingen van de
Belastingdienst en/of het UWV met betrekking tot de op grond van deze
overeenkomst verrichte werkzaamheden en/of de daarvoor door
opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde vergoedingen.
Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van
toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,

[BEDRIJFSNAAM OPDR.GEVER]
[NAAM]

[BEDRIJFSNAAM OPDR.NEMER]
[NAAM]

................................
datum:
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................................
datum:
plaats:

