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INTERNATIONALE ARBEIDSBEMIDDELING 

 

 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT  
 

 

Deelnemende partijen aan deze overeenkomst:  

 

MaC-international BV  

Ondiep zuidzijde 6  

3551BW Utrecht  

onder kvk 11060339  

Vertegenwoordigd door MWJ den Bieman, hierna te noemen “MAC”  

& 

Zelfstandige  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

onder KvK:  ……....... 

vertegenwoordigd door de heer / mevrouw ……… 

hierna te noemen “zelfstandige”  

 

Zijn overeengekomen als volgt:  

1.1 MAC fungeert als mediator voor de zelfstandige welke werkzaam zal zijn op zelfstandige  

basis voor haar cliënt. MAC ontvangt voor de bemiddeling een fee per gewerkt uur.  

1.2 Zelfstandige levert wekelijks elke maandag bij MAC de gewerkte uren in, uit de 

voorgaande week. 

1.3 MAC betaald alleen de uren uit waar haar cliënt akkoord voor heeft gegeven.  

1.4 Zelfstandige zal de gewerkte uren maandelijks  factureren aan MAC  

1.5 MAC hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst factuur c.q. 

factuurdatum. 

1.6 Zelfstandige  factureert een uurtarief ter hoogte van € ….- gewerkt uur excl. BTW incl. . 

reiskosten. 

1.7 Wanneer de cliënt waarvoor de zelfstandige  werkzaam is geen betaling doet aan MAC 

vanwege bv onvoldoende presteren is zelfstandige  verplicht de dan inmiddels betaalde 

gelden van de desbetreffende facturen terug te storten aan MAC.  

 

Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud, op …………………………..... 

De ondergetekenden verklaren beide akkoord te zijn gegaan met de inhoud van deze 

overeenkomst.  

Zelfstandige       MaC-international BV  

       MWJ den Bieman   

………………………….           ………………………………  
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MODEL OVEREENKOMST VOLGENS DE BELASTINGDIENST 

 

 

Algemene voorwaarden 
Overwegende dat:  

a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van bemiddeling van tijdelijk of vast personeel in de 

vakgebieden bouw- mobiliteit- metaal- en elektrotechniek;  

b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan  

c. deze werkzaamheden zullen worden verricht bij of ten behoeve van een derde (verder te noemen: 

“Derde”.)  

d. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;  

e. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht 

in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  

f. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 

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

g. Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen 

voorkomen;  

h. Partijen ervoor kiezen 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;  

i. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 

9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst;  

j. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal 

verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  

 

Partijen komen het volgende overeen:  

 

Artikel 1 De opdracht  

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden 

te verrichten  

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht  

2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid 

voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  

2.2. 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.  

2.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een 

goede uitvoering van de opdracht.  

2.4. 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.  

 

Artikel 3 Duur van de overeenkomst  

3.1. De opdracht vangt aan op wordt in overleg wordt aangegaan.  

3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve 

van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.  

 

 

Artikel 4 Nakoming en vervanging  

4.1 Indien de 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 en de Derde hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

4.2 VRIJE INVULLING OVER VERVANGING  

 

Artikel 5 Opzegging overeenkomst  

5.1 Samenwerking is altijd in overleg. 
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Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling   

6.1 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) 

zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.  

6.2 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na 

ontvangst van de factuur.  

6.3 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de 

opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan 

Opdrachtnemer.  

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade  

7.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever van enige en elke vorm van aansprakelijkheid 

jegens een of beide partijen en/of jegens Derde.  

 

Artikel 8 Verzekeringen  

8.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheden, en het verzekeren daarvan.   

 

Artikel 9 Voorkomen tussenkomstfictie  

9.1 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:  

 

-een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het 

verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;  

- relatiebeding, wanneer de opdrachtnemer direct factureert naar een door de opdracht 

nemer binnen gehaalde opdracht, Blijft opdracht gever het recht houden om de afgesproken 

bemiddeling fee voor 6 maanden te handhaven. 

 

 

9.2 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 10 Rechts- en forumkeuze  

10.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van 

toepassing.  

10.2 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.  

 

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst  

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk 

tussen partijen zijn overeengekomen.  

Bijgaand met deze overeenkomst:  

- inschrijvingsbewijs kvk Opdrachtnemer  

- onderlinge samenwerkingsovereenkomst/ relatiebeding  

 

 

opgemaakt in tweevoud, ondertekend voor akkoord,  

Te UTRECHT , op 22/8/2016 

 

_____________________________________________________________________________ 
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