
Overeenkomst van opdracht DH de Jong services

 

1. (“Opdrachtgever”), statutair gevestigd

te en

kantoorhoudende aan   ,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door en

2. D H de Jong services (“Opdrachtnemer”), gevestigd 

te 1075 LP Amsterdam, aan het Bertelmanplein 4 – 1 hoog

en ingeschreven bij de KvK onder nummer ,

vertegenwoordigd door Douwe Hessel de Jong,

Overwegende dat: 

1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van ;
2. Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis, vaardigheden en/of tijd 

beschikt voor een goede uitvoering van de in Bijlage 2 omschreven opdracht;
3. partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een 

overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
4. Opdrachtnemer als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam is;
5. Opdrachtnemer de bedoelde kennis en vaardigheden heeft en werkzaam is op 

het gebied van de in Bijlage 2 omschreven opdracht en als zodanig in staat en 
bereid is de in Bijlage 2 omschreven opdracht uit te voeren;

6. Bijlage 2 nadere invulling geeft aan deze overeenkomst van opdracht, zonder 
dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de wens om te contracteren op basis van 
een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

7. partijen hun afspraken ter zake de onderlinge rechtsverhouding in deze 
overeenkomst wensen vast te leggen, met name in Bijlage 1 en 2; 

Komen partijen het volgende overeen:

Artikel 1 Aard van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst is tot stand gekomen omdat Opdrachtgever zelf niet over de

benodigde kennis en vaardigheden beschikt voor een goede uitvoering van de 
Opdracht. Opdrachtnemer zal de in Bijlage 1 omschreven opdracht verrichten, 
waarbij hij de bedoelde kennis en vaardigheden zal inzetten.
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Opdrachtnr.:

De partijen:



2. opdrachtnemer verplicht zich de werkzaamheden in het kader van de opdracht 
voor Opdrachtgever zoals beschreven in Bijlage 1 rekening houdend met de 
specifieke kennis en vaardigheden die Opdrachtnemer bezit naar beste weten en
kunnen te zullen uitvoeren.

3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer 
ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

4. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 
7:400 BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze overeenkomst, 
noch de relatie die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de 
werkzaamheden door Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst of de
opdracht een arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., 
noch beoogt in te houden.
Partijen kiezen ervoor 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 arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt 
beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing 
te laten en daartoe deze Overeenkomst op te stellen en te ondertekenen 
voordat uitbetaling plaatsvindt 

5. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden 
geheel zelfstandig en deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Opdrachtnemer 
verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van 
Opdrachtgever. 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. Ook kan Opdrachtgever 
aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, 
voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig 
voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de werktijden bij 
Opdrachtgever. 

6. Indien enige bepaling van deze overeenkomst, dan wel de daarbij behorende 
bijlagen nietig is of vernietigd word, dan wel er toe leidt dat geen sprake meer 
zou zijn van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, dan
worden deze bepalingen geacht niet te gelden tussen partijen en zullen partijen 
alsdan in overleg treden met het  doel nieuwe bepalingen ter vervanging van die
bepalingen overeen te komen. 

Artikel 2 Loonheffing en premies werknemersverzekeringen 

1. Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn 
zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 
Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst 
verschuldigde honoraria geen loonheffing, inkomensafhankelijke zorgbijdrage en
premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. 

Artikel 3  bijlagen

1. Bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen een bijlage en de tekst van deze overeenkomst, dan 
gaat de tekst van de overeenkomst voor, als de tekst in de bijlage ertoe kan 
leiden dat geen sprake meer zou zijn van, een overeenkomst van opdracht in de
zin van art. 7:400 BW, maar van een (fictieve) arbeidsrelatie. 

2. Bijlage 1 onze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze 
overeenkomst, en beschrijven de onderlinge rechtsverhouding.

3. Bijlage 2 die eveneens integraal onderdeel is van deze overeenkomst beschrijft 
de praktische inhoud van de opdracht. 2



Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend.

Te , op: Te , op:

Opdrachtgever Opdrachtnemer

Bijlagen:
Bijlage 1: Algemene Voorwaarden
Bijlage 2: details uitvoering opdracht 
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Bijlage 2: details uitvoering opdracht,

Deze bijlage is gebaseerd op offerte nr.: dd.

Deze bijlage maak integraal deel uit van  opdracht nr.:

De partijen:

1. (“Opdrachtgever”)

gevestigd te: en

2. DH de Jong services      (“Opdrachtnemer”)

gevestigd te: 1075LP Amsterdam

3. Omschrijving van de opdracht:

(Voeg indien nodig extra bladen, foto's en bestanden toe.)
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4. Fasering,

Er is geen specifieke datum afgesproken voor afronding van de opdracht, er 
wordt per uur afgerekend, de opdracht gever werkt zo efficiënt mogelijk, het
geschatte aantal werkuren genoemd in de offerte bedraagt:

Er is overeengekomen dat de opdracht in zijn geheel wordt uitgevoerd en

opgeleverd voor;

Er is overeengekomen dat de opdracht wordt uitgevoerd in fasen,

de eerste fase zal zijn afgerond op of voor: de volgende

fase zal steeds dagen / weken in beslag nemen.

De eindoplevering dient plaats te vinden op of voor:

5. Uitvoering van de werkzaamheden,

De werkzaamheden worden uitgevoerd door : DH de Jong,
of door derden in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van en naar inzicht van 
DH de Jong services, voor zover de werkzaamheden plaats vinden op het terrein / in 
de werkplaats van de opdrachtgever zal DH de Jong services zich schikken naar de 
werktijden, of ieder geval niet werken buiten de werktijden, van de opdrachtgever.

6.Tarieven,

Het werk wordt uitgevoerd tegen het uurtarief van € 40.- excl. BTW.
Vermeerderd met eventuele en gespecificeerde materiaalkosten, fotokosten,
reiskosten etc. Het geschatte bedrag volgens offerte nr.
bedraagt € .

Het werk wordt uitgevoerd tegen een vaste aanneemsom 
van € .

 

     

7. Facturatie,

Facturatie vindt éénmalig plaats na afronding van de werkzaamheden.

Aangezien de uiteindelijke prijs meer zal bedragen dan €500,- wordt er per
maand € 500 gefactureerd, de hoogte van laatste termijn hangt af van het
uiteindelijke eindbedrag van het uurtarief vermeerderd met eventuele 
materiaal- en reis-kosten.

Er wordt steeds een X bedrag gefactureerd bij het vervallen van en 
afgerond zijn van een termijn zoals genoemd onder  4,  dit bedrag is 
gebaseerd op de in betreffende periode gewerkte uren en gebruikte
materialen etc..

Anders; zie regeling onder  8.
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8. Betaling.

Betaling vindt plaats, zoals ook in onze Algemene Voorwaarden 
(Bijlage1)opgenomen, binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

Betaling van tussentijdse facturen(voorschotten) voor materiaalkosten
worden terstond voldaan, teneinde vertraging in de uitvoering van de 
werkzaamheden te voorkomen.

Er is een afwijkende facturerings-betalings-regeling afgesproken nl.:

Betalingen dienen plaats te vinden ten gunste van onze rekening bij de ING-bank
IBAN:  ten name van DH de Jong services te Amsterdam, onder
vermelding van het opdrachtnummer en het factuurnummer dan wel ons 
betaalkenmerk

9. Start en  eind datum,

Er is overeengekomen dat de werkzaamheden starten op:
wat betreft de einddatum zie  4.  DH de Jong services zal zich inspannen om zich aan
de afgesproken termijn(en) te houden, maar aangezien het vaak gaat om; ontwerp 
opdrachten met onzekerheden, is de termijn niet bindend, tenzij nader overeen 
gekomen en schriftelijk bevestigd.

10. Locatie van uitvoering,

De uitvoering van de werkzaamheden  zal plaatsen vinden ten kantore van 
DH de Jong services.

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk plaatsvinden ten kantore van DH de
Jong services, indien dit noodzakelijk is vanwege machine gebruiken of test-
en demonstratie- en presentatie- werkzaamheden zal er ook op de locatie 
van de opdrachtgever gewerkt worden.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de locatie / in de werkplaats van 
de opdrachtgever.

Hierbij zorgt de opdrachtgever voor gereedschappen.

Hierbij zorg de opdrachtnemer voor handgereedschap.

Naar inzicht en in opdracht van DH de jong services, maar op kosten
van de opdrachtgever, kunnen bepaalde werkzaamheden, bijv. bij gebruik 
van bijzondere machines voor bestukken van printplaten,
plaats vinden bij en uitgevoerd door derden. Zulks uiteraard in overleg.

11. Afwezigheid,

Indien de opdrachtnemer of de opdrachtgever gedurende op loop van de 
werkzaamheden, om welke reden dan ook, gedurende meer dan 2 werkdagen, niet 
aanwezig / niet bereikbaar / of niet aanspreekbaar is dient dit, ter voorkoming van 
stagnatie van de werkzaamheden, tijdig te worden gemeld aan de wederpartij, zo als 
ook opgenomen in de Algemene Voorwaarden van DH de Jong services.
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12. Wijze van informeren en overleg.

Tijdens de loop van de werkzaamheden, vindt wekelijks telefonisch of per  WhatsApp 
of e-mail overleg plaats overlegplaats over de voortgang van de werkzaamheden en 
eventuele stagnatie., dit overleg vindt bij voorkeur plaats op vrijdagmiddag. Zodra een
deel of de gehele opdracht is afgerond vindt in overleg demonstratie / presentie plaats
op de locatie van de opdrachtgever.

13. Verzekeringen en zekerheden.

Gezien de totaalsom die gemoeid is met de opdracht, vraagt de opdracht- 
nemer van de opdrachtgever een bankgarantie voor de somma van €
alvorens de werkzaamheden te starten. Deze garantie dient afgegeven te 
worden door een erkende Nederlandse bank.

Ten einde de opdrachtgever zeker te stellen van een vergoeding, bij (niet 
opzettelijke) wanprestatie van-, door ziekte van-, bij overlijden van-, etc. 
de opdrachtnemer, heeft de opdrachtnemer de volgende verzekeringen 
afgesloten.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een beroepsaansprakelijheidsverzekering.

Een inventaris verzekering waaronder ook door de opdrachtgever
in bruikleen gegeven apparatuur, documenten, foto's etc. vallen.

Overige nl.:

Voor al  het overige, verwijst DH de Jong services naar zijn Algemene 
Voorwaarden en ingeval van conflict naar de bevoegde Nederlandse rechter.
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