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Overeenkomst van opdracht 
 
De ondergetekenden: 
 
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam], gevestigd te [adres] ten 

deze vertegenwoordigd door de [heer/mevrouw] [naam] of de [heer/mevrouw] [naam], (tevens 
handelende onder de [naam]) wonende/gevestigd  te [adres], hierna te noemen 
opdrachtgever; 

 
2.  De [heer/mevrouw] [naam], geboren op [geboortedatum] wonende te [adres], hierna te 

noemen opdrachtnemer; 
 
Komen overeen als volgt: 
 
 
1. Partijen zijn hierbij een overeenkomst van opdracht aangegaan, op grond waarvan 

opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, buiten dienstbetrekking, tegen betaling van 
een nader te bepalen honorarium werkzaamheden zal verrichten. De werkzaamheden vangen 
aan op [datum] en zullen uiterlijk op [datum] van rechtswege eindigen (indien overeenkomst 
van opdracht wordt gesloten voor bepaalde tijd). 

 
2. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever: [invullen] 
 
3. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder 

toezicht of leiding van de opdrachtgever.  
Het is opdrachtnemer met inachtneming van de belangen van opdrachtgever toegestaan om 
tijdens de duur van deze overeenkomst voor andere opdrachtgevers werkzaam te zijn. 
 

4. Opdrachtnemer zal over de voortgang van de werkzaamheden tussentijds verslag uitbrengen 
aan opdrachtgever op de hierna volgende data: [datum(s) of Opdrachtnemer en 
opdrachtgever zullen de voortgang van de werkzaamheden bespreken tijdens besprekingen 
welke zijn vastgesteld op de volgende data [datum(s)] waarbij een van beide partijen notities 
zal maken. Verslaglegging heeft slechts tot doel om opdrachtgever inzicht te geven in de 
voortgang van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en heeft niet tot doel deze 
werkzaamheden inhoudelijk te controleren. Als contactpersoon voor opdrachtgever zal 
fungeren [invullen] 

 
5. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht zelf in persoon te verrichten gezien zijn bijzondere 

kennis op grond waarvan opdrachtgever hem/haar heeft ingeschakeld of Opdrachtnemer is 
gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico 
derden/ondergeschikten in te schakelen. Opdrachtnemer is echter tegenover opdrachtgever 
aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de werkzaamheden zelf heeft 
verricht. 

 
6. Het honorarium bedraagt €[bedrag]  bruto per uur, excl. btw. De kosten van opdrachtnemer 

zijn bij het overeengekomen honorarium inbegrepen  
 

7. Opdrachtnemer zal maandelijks zijn werkzaamheden declareren door toezending van een 
gespecificeerde factuur. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum. 

  


