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Rvdb is de onderneming die gevoerd wordt door Raymakers Kayser Personeel & Organisatie B.V. 

 

 
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP naam zzp’er 

 
PARTIJEN 

 
1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam Rvdb, 

gevestigd te Weesp, kantoorhoudende aldaar aan de Amstellandlaan 84 te dezen 
vertegenwoordigd door M. van Asbeck nader te noemen Rvdb enerzijds; 

en 
2.  Naam zzp’er, ten deze handelend onder de naam naam zzp’er, kantoorhoudende 

te plaats, aan de adres (postcode), BTW nummer: xxxxx, KvK nummer: xxxxx, 
nader te noemen opdrachtnemer anderzijds;  
 

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: 
 

a) Rvdb zich bezighoudt met dienstverlening op het gebied van hrm; 
 

b) Opdrachtnemer diensten levert op basis van zelfstandig ondernemerschap op het 
gebied van hrm; 

 
c) Rvdb gebruik wenst te maken van de diensten van opdrachtnemer in het kader van 

een hrm opdracht ten behoeve van naam opdrachtgever (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 19 oktober 
2015 onder nummer 9015550000-09 opgestelde modelovereenkomst; en is 
gebaseerd op de door de Belastingdienst op 23 maart 2016 onder nummer 
90516.3805 beoordeelde overeenkomst; 
 

j) Partijen de voorwaarden waaronder opdrachtnemer voor Rvdb zijn 
werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  
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ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1. Opdracht 
1.1 Rvdb verstrekt hierbij opdracht aan opdrachtnemer tot het beschikbaar stellen 

van naam zzp’er om werkzaamheden te verrichten anders dan in dienst-
verband gedurende de in artikel 11.1 bepaalde periode. 
 

1.2 De opdracht betreft werkzaamheden op het gebied van interim hr en zullen 
worden verricht conform de hierna opgenomen projectomschrijving. De 
werkzaamheden zullen worden verricht ten behoeve van Derde in plaats. De 
bijgevoegde interim voorwaarden van Rvdb zijn op deze opdracht van 
toepassing. Opdrachtnemer aanvaardt de doorwerking die deze voorwaarden 
hebben op zijn relatie met Rvdb en Derde.  
 

1.3 Projectomschrijving:<> of  naam zzp’er vervult de functie van functienaam 
en is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor…  
 

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 Rvdb plaats in 
geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien 
noodzakelijk voor de werkzaamheden richt opdrachtnemer zich naar de 
arbeidstijden bij Rvdb en/of de Derde.  
 

2.3  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 Rvdb en/of de Derde en handelt 
overeenkomstig de eisen die aan goed vakmanschap kunnen worden gesteld. 
Rvdb en/of Derde kunnen wel aanwijzingen geven omtrent het resultaat 
en/of het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van 
uitvoeren van de opdracht raakt. 
 

2.4 Indien de opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij/zij de verplichtingen 
in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren 
kan nakomen, dan dient de opdrachtnemer Rvdb hiervan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen. 

 
Artikel 3. Vergoeding 
3.1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Rvdb een vergoeding in rekening te brengen 

ter hoogte van € tarief (€ tarief per feitelijk volledig gewerkte dag) per 
feitelijk volledig gewerkt uur, exclusief BTW. <Indien van toepassing en in 
overleg met alle betrokken partijen, kan worden besloten om betaling per 
feitelijk gewerkt uur te laten plaatsvinden. Afspraken hierover zullen schriftelijk 
worden vastgelegd>. 
 

3.2. Onderhandelingen met opdrachtgever over het tarief en tariefaanpassingen, 
zullen uitsluitend door Rvdb worden gevoerd. 



 

 

 
 

Artikel 4. Reiskosten 
4.1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de in het kader van deze overeenkomst door 

opdrachtnemer gemaakte reiskosten in rekening te brengen aan Rvdb tegen een 
vergoeding van € tarief per kilometer onder overlegging van een door de 
opdrachtgever geaccordeerde opgave van de verreden kilometers, of die kosten die 
gemaakt worden voor het openbaar vervoer 2de klas onder overlegging van de 
vervoersbewijzen. 

 
Artikel 5. Facturering 
5.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de door Rvdb aan opdrachtnemer verschuldigde 

vergoeding maandelijks te factureren onder overlegging van het door 
opdrachtgever geaccordeerde maandelijkse urenverantwoordingsoverzicht.  
 

5.2. Ingeval hulpmiddelen van Rvdb en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering 
van de opdracht, brengt Rvdb de daarmee samenhangende kosten in rekening 
aan opdrachtnemer. 
 

5.3.  De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 
 
Artikel 6. Betaling 
6.1. Rvdb zal de aan opdrachtnemer toekomende vergoeding ter zake van de 

verlening van diensten na goedkeuring van de factuur binnen 4 weken na 
ontvangst van de factuur overmaken. 

 
6.2 Rvdb is geen vergoeding (inclusief reiskostenvergoeding) aan opdrachtnemer 

verschuldigd indien door opdrachtnemer tijdelijk geen werkzaamheden worden 
verricht, ongeacht om welke reden, arbeidsongeschiktheid of anderszins 
vanwege aan opdrachtnemer of Rvdb opkomende verhindering. 

 
6.3 Indien Derde/Opdrachtgever de gefactureerde vergoeding voor geleverde 

diensten niet voldoet aan Rvdb dan is Rvdb geen vergoeding (inclusief 
reiskosten vergoeding) verschuldigd aan opdrachtnemer. Het risico van non-
betaling ligt volledig bij de opdrachtnemer. 
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid / schade 
7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem 

ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Rvdb of aan derden bij de 
uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is 
eveneens aansprakelijk voor alle schade van Rvdb die het gevolg is van het feit 
dat opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of 
niet voldoende is nagekomen. 
 

7.2 Rvdb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de opdrachtnemer zal Rvdb 
vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen Rvdb mocht worden ingesteld 
ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door de opdrachtnemer  
ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de 
door de opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) dan wel van de opdrachtnemer 
zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het 
handelen van Rvdb zelf.  

 
 



 

 

 
 
7.3 Rvdb moet de opdrachtnemer alle niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen 

schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt 
ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder 
gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van opdrachtnemer 
naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat.  
 

7.4  Opdrachtnemer vrijwaart Rvdb voor alle aanspraken van derden, verband 
houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door opdrachtnemer dan wel 
door de vervanger van opdrachtnemer van de werkzaamheden van deze 
overeenkomst.  

 
7.5  Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Rvdb en opdrachtnemer dienen de 

normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke 
beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen. 

 
Artikel 8.  Uitsluiting arbeidsovereenkomst/maatschap 
8.1 Onderhavige overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst evenmin als de uit 

deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Partijen beogen bij het 
sluiten van deze overeenkomst geen maatschap aan te gaan. 
 

8.2 Opdrachtnemer en naam zzp’er zijn er zich van bewust geen aanspraak te 
kunnen maken op de rechten voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst ten 
aanzien van opzegging, pensioen, doorbetaling van loon bij ziekte, en het niet 
voorhanden zijn van werkzaamheden, vakantie(geld), sociale verzekeringen, etc. 
en doet van deze rechten jegens Rvdb uitdrukkelijk afstand.  
 

Artikel 9. Relatiebeding 
9.1 Het is opdrachtnemer, noch naam zzp’er, toegestaan tijdens de looptijd van 

onderhavige overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 18 maanden na 
afloop van onderhavige overeenkomst gelijksoortige werkzaamheden te 
verrichten voor relaties van Rvdb waarvoor opdrachtnemer gedurende de 
uitvoering van onderhavige overeenkomst werkzaamheden heeft verricht, 
ongeacht of de werkzaamheden zullen worden verricht in dienstverband of als 
zelfstandige, direct dan wel indirect, en tegen betaling of om niet, behoudens na 
schriftelijke toestemming van Rvdb.  
 

9.2 Rvdb verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook ten 
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

 
Artikel 10.  Boetebeding 
10.1 Bij overtreding van enig boven in artikel 9 genoemd verbod verbeurt aan Rvdb 

een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- voor elke overtreding alsmede een  
bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd 
de overige aan Rvdb toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op 
volledige schadevergoeding. 
 

Artikel 11.  Duur 
11.1  (indien uit artikel 1.2 niet duidelijk blijkt wanneer het project 

afloopt:)  
 



 

 

 
 

  Onderhavige overeenkomst is aangegaan voor de duur van het in art. 1.2   
genoemde project met ingang van startdatum gedurende gemiddeld  

 <aantal> dagen per week. De overeenkomst eindigt van rechtswege bij 
beëindiging van het project of in geval Derde niet langer gebruik wenst te maken 
van de diensten van opdrachtnemer. 

 
Of  

 
11.1  (indien uit artikel 1.2 wel duidelijk blijkt wanneer het project 

afloopt:)  
  Onderhavige overeenkomst is met ingang van startdatum aangegaan voor een 

periode van aantal maanden gedurende gemiddeld aantal dagen per week en 
eindigt van rechtswege op einddatum. 

 
11.2 Onderhandelingen met Derde over verlenging of wijziging van deze 

overeenkomst zullen uitsluitend door Rvdb worden gevoerd. 
 
11.3 Gedurende de opdracht treedt naam concultant namens Rvdb als 

contactpersoon op. 
 
Artikel 12.  Opzegging 
12.1  Rvdb kan de overeenkomst per direct beëindigen zonder dat daarvoor een 

termijn in acht wordt genomen, indien en zodra de overeenkomst tussen Rvdb 
en haar opdrachtgever om welke reden dan ook eindigt. Indien de overeenkomst 
tussen Rvdb en Derde eindigt met inachtneming van een opzegtermijn, dan zal 
deze overeenkomst per gelijke datum eindigen. 

 
12.2  (Tussentijdse) opzegging met onmiddellijke ingang is mogelijk door elk van 

partijen bij brief aan de wederpartij op grond van gewichtige redenen, zoals 
genoemd in artikel 7:408 BW. 
 

Artikel 13.  Voorkomen tussenkomstfictie  
13.1  Rvdb 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. Rvdb 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.  
 

Artikel 14.  Rechts- en forumkeuze  
14.1  Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands 

recht van toepassing.  



 

 

 
 
14.2  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 15. Wijziging van de overeenkomst 
15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor 

zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
 
Overeengekomen en getekend in tweevoud op datum 
 
Rvdb        Opdrachtnemer 

 
 
 
 
Michiel van Asbeck naam zzp’er 
Algemeen Directeur 
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