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 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

 

 

Ondergetekenden 

 

1. De besloten vennootschap La Cuisine en Route B.V., gevestigd te Soest, in deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ______  ,hierna te noemen ‘opdrachtgever’, 

 

en 

 

2. De heer __________, handelend onder de naam ____________, KvK – nummer 

_______________, en gevestigd aan de ____________, (______) ________, 

hierna te noemen ‘opdrachtnemer’,  

 

nemen in overweging dat 

 

_ opdrachtnemer en opdrachtgever per _________ 201_ een overeenkomst van 

opdracht wensen aan te gaan voor ________________;  

 

− bij het verlenen respectievelijk aanvaarden van deze opdracht de wil van partijen 

uitsluitend gericht is op het tot stand brengen van een overeenkomst van 

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van 

artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW; 

 

− Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de  

fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te 

laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat 

uitbetaling plaatsvindt; 

 

− Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve 

dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen; 

 

− Opdrachtnemer is binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden vrij de 

werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten. Opdrachtnemer is derhalve niet 

ondergeschikt aan opdrachtgever. 

 
− Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de bij de Belastingdienst geregistreerde 

overeenkomst onder nummer 9051595152, welke op 31-03-2016 door de 

Belastingdienst is goedgekeurd; 

 

− partijen in verband met bovenstaande als volgt zijn overeengekomen; 

 

 

Artikel 1 Duur van de overeenkomst 

 

1.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor _________________.  

 

1.2 Ieder der Partijen kan deze overeenkomst met inachtneming van een 

opzegtermijn van een dag (tussentijds) opzeggen. Opzegging dient te geschieden 

door middel van berichtgeving per e-mail. 

 

1.3 Onverkort het hierboven bepaalde eindigt deze overeenkomst met onmiddellijke 

ingang bij wederzijds goedvinden.  
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Artikel 2 Verrichten van diensten 

 

2.1  Opdrachtnemer zal voor de duur van deze overeenkomst diensten verrichten ten 

behoeve van Opdrachtgever.  

 

2.2  De in het kader van deze overeenkomst door Opdrachtnemer te verrichten diensten 

houden onder meer in: 

 

-  zelfstandig werkzaamheden uitvoeren in de functie van chefkok dan wel 

kok; 

 

- het meebrengen van eigen materiaal, kleding en schoeisel voor een 

behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, dit betekent dat in ieder 

geval een messenset en gekalibreerde thermometer dienen te worden 

meegebracht en alle meegebrachte zaken moeten voldoen aan de door 

HACCP en Arbeidsomstandighedenwet gestelde regels; 

 

- de Opdrachtnemer wordt geacht zich te houden aan de 

kledingvoorschriften van de locatie waar hij werkzaam is; 

 

- afhandelen van klachten. 

 

 

 Artikel 3  Uitvoering van diensten  

 

3.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle 

verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen 

werkzaamheden.  

 

3.2 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 naar de 

arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde. 

 

3.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd 

voor een goede uitvoering van de opdracht. 

 

3.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden 

geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar 

eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of de Derde. 

Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en instructies geven 

omtrent het resultaat van de opdracht. 

 

3.5 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer 

ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

 

 

Artikel 4  Vervangingsregeling en het inschakelen van Derden  

 

4.1 Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in 

staat is zijn werkzaamheden uit te oefenen, zal Opdrachtnemer zo spoedig 

mogelijk voor adequate vervanging zorgdragen.  

 

   

Artikel 5  Vergoeding  
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5.1  Opdrachtgever is Opdrachtnemer voor het verlenen van de in artikel 2 

omschreven diensten een vergoeding verschuldigd van €______ (exclusief BTW) 

per uur.  

 

5.2  Opdrachtnemer zal de door hem verrichte werkzaamheden per ______ achteraf 

door middel van een aan Opdrachtgever te richten factuur – voorzien van een 

urenspecificatie – in rekening brengen. Opdrachtgever zal de factuur binnen 

_______ dagen na ontvangst daarvan voldoen door betaling op een door 

Opdrachtnemer aan te geven bank- of girorekening.  

   

  5.3 Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om bij Opdrachtgever een vergoeding ad € 

________ per kilometer, te vermeerderen met BTW, in rekening te brengen ter 

zake van de door Opdrachtnemer met gebruikmaking van een auto in redelijkheid 

te maken reiskosten met een maximum van 180 km per dag, alsmede de in 

redelijkheid ten behoeve van Opdrachtgever te maken overige onkosten; dit alles 

eerst na overlegging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van de betreffende 

urenspecificaties, reiskosten- en onkostendeclaraties. 

 

  5.4 Indien de factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden door een externe partij niet 

wordt voldaan dienen eventueel ter zake van deze uitgevoerde werkzaamheden 

betaalde vergoedingen aan Opdrachtnemer worden terug betaald aan 

Opdrachtgever dan wel worden verrekend door Opdrachtgever. Het 

debiteurenrisico ligt volledig bij Opdrachtnemer. 

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid  

 

6.1 Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever in artikel 2 van deze overeenkomst 

vermelde diensten naar zijn beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid 

betrachten jegens Opdrachtgever en Derden. Mocht Opdrachtgever schade lijden 

door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is 

Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die 

Opdrachtgever daardoor lijdt. 

 

6.2 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer lijdt 

tijdens de werkzaamheden. Dit geldt zowel voor schade veroorzaakt door eigen 

toedoen van Opdrachtnemer als voor schade veroorzaakt door toedoen van 

Derden. 

 

Artikel 7 Voorkomen tussenkomstfictie 

 

7.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve 

dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is van belang dat 

Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in 

de zelfstandige uitoefening van een beroep. Opdrachtgever mag redelijkerwijs 

aannemen (bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling op deze 

overeenkomst: 

 a. vastlegt: 

− de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel; 

− het BTW-nummer van Opdrachtnemer; en 

 b. in ieder geval afspraken heeft gemaakt over: 

− aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Derde; 

− een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet 

onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor 

andere opdrachtgevers; 

− het risico van non-betaling door de Derde. 
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c. Voor aanvang van de werkzaamheden zal Opdrachtnemer een kopie aan 

Opdrachtgever verstrekken van inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van 

Koophandel en zal Opdrachtnemer schriftelijk het BTW-nummer van 

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar maken. 

d. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren door ondertekening van deze 

overeenkomst dat er geen concurrentie- en/of relatiebeding, zoals omschreven in 

artikel 7.1 lid b gedachtestreepje 2 van deze overeenkomst, van toepassing zal 

zijn. 

 

7.2 Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing 

indien Opdrachtnemer hoofdzakelijk werkzaam is voor Opdrachtgever op basis 

van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de 

aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.  

   

Artikel 8 Slotbepalingen 

 

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling 

van deze overeenkomst in strijd is met huidige en/of toekomstige wetgeving, dan 

wordt deze bepaling terzijde gesteld. 

 

8.2 De bepalingen zijn splitsbaar, zodat het overblijvende gedeelte van de bepalingen 

dat niet in strijd is met huidige of toekomstige wetgeving van kracht blijft. 

 

8.3 Eventuele afwijkingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig en 

verbindend, indien deze tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend 

d.d. ____________________ te _______________ 

 

I Opdrachtgever II Opdrachtnemer 

 

 Namens La Cuisine en Route B.V. Namens ______________  

 

 

  

  

 ___________________  _______________________ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


