Overeenkomst van Opdracht
Partijen
I.

“Anno Veldwerk B.V.”, met postbus-adres te Vejtyvuv Drkvenvx
Uvikzx-Rekfe
Mzawveqvmvekzx Knvvëeknzekzx Cfuvnzab Brivc Vejtyvuv,
geregistreerd in het Magisch Handelsregister onder
registratienummer 78654245 te dezen vertegenwoordigd door
directeur Mw. J. Maars, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

II.
Genodigde, dhr/mw __________________________, te
_______________________________________, hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”.
Nemen in aanmerking dat:
A. Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in Bijlage I van deze
overeenkomst geformuleerde opdracht heeft verstrekt;
B. Opdrachtnemer voornoemde opdracht heeft geaccepteerd.
C. Partijen de hierover gemaakte afspraken hebben vastgelegd in
deze overeenkomst;
Komen als volgt overeen:
Artikel I. De opdracht
I.

II.

Opdrachtgever verleent hierbij aan opdrachtnemer de in
bijlage I beschreven opdracht. Opdrachtgever staat in voor de
juistheid en volledigheid van de met betrekking tot deze
opdracht aan Opdrachtnemer verstrekte bevoegdheden en
informatie.
Opdrachtnemer accepteert voornoemde opdracht en aanvaardt
daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste
wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel II. Uitvoering
I.

II.

Opdrachtnemer garandeert de in de opdracht vastgelegde
afspraken tijdig en volledig na te komen, een en ander
conform de wet en het maatschappelijk gebruik en met
inachtneming van de zorg van een goed Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever steeds op de hoogte houden
van de voortgang van de werkzaamheden en Opdrachtgever direct
in kennis stellen wanneer de opdracht of een kenmerkend
onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van Opdrachtgever
legt Opdrachtnemer verantwoording af over de wijze waarop hij
de opdracht (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd. De manier
van correspontie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal
verder besproken worden in Artikel IX.
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Artikel III. Uitbesteding aan derden
I.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de opdracht geheel of
gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

Artikel IV. Aansprakelijkheid meerdere Opdrachtnemers
I.

Zijn er meer personen die samen een overeenkomst van opdracht
hebben gekregen van Opdrachtgever, dan zijn zij in beginsel
ieder afzonderlijk.

Artikel V. Betaling en Vergoeding
I.
II.

III.

Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer 2500 bij afronding van
gehele project exclusief BTW.
Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer mogelijke
onkostenvergoeding verschaffen, mits deze achteraf wordt
aangevraagd in een ondertekende brief. Het te vergoeden
bedrag zal per geval worden beoordeeld.
Indien succesvol afgerond kan Opdrachtgever bepalen of een
vergoeding in de vorm van een bonus van kracht is.

Artikel VI. Looptijd van opdracht
I.
II.
III.

IV.

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening.
De overeenkomst aangegaan voor de duur van zes maanden met
een opzegtermijn van één maand.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn
werkzaamheden onder de overeenkomst ook daadwerkelijk kan
uitvoeren. In geval Opdrachtgever daarmee op enigerlei wijze
in gebreke blijft, ligt het risico daarvoor bij
Opdrachtgever.
Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst per direct te
beëindigen en/of hun verplichtingen uit deze overeenkomst per
direct op te schorten, indien zich hiertoe reden voordoet
welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens
partijen in ieder geval sprake indien, de andere partij:
A. failliet is verklaard;
B. (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
C. diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
D. ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst
niet (voldoende)nakomt, dan wel er redelijke gronden
zijn om aan te nemen dat de andere partij deze
verplichtingen niet na zal komen;
E. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd
zijn met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk
gedrag op grond waarvan de andere partij in redelijkheid
niet verwacht kan worden deze overeenkomst te
continueren;
F. overlijdt.

Artikel VII. Geheimhoudingsplicht
I.

Opdrachtnemer houdt iedere informatie die hij (in welke vorm
dan ook) van de Opdrachtgever ontvangt geheim.
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II.

III.

IV.

V.

VI.

Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende
Opdrachtgever waarvan hij weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel
waarvan hij verwacht.
De opdrachtnemer neemt alle nodige maatregelen om te
waarborgen dat hij de in lid één en twee van dit artikel
genoemde informatie ook geheim houdt.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet
voor informatie:
A. die al openbaar was voordat de Opdrachtnemer deze
informatie vernam of die later openbaar is geworden
zonder dat dit het gevolg was van schending van de
geheimhoudingsplicht van de Opdrachtnemer.
B. die door de Opdrachtnemer openbaar gemaakt wordt op
grond van wettelijke plicht.
Bij schending van artikel X dan wel in dit artikel opgenomen
geheimhoudingsplicht is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een
dadelijk opeisbare gefixeerde boete schuldig van 5000 per
overtreding en van 250 voor iedere dag dat de Opdrachtnemer
in overtreding is, onverminderd de bevoegdheid van
Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor
de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode
van drie jaar na afloop hiervan.

Artikel VIII Opzegging overeenkomst
I.

Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen, ten allen tijde, de
overeenkomst opzeggen op grond van artikel 7:408 lid 1 BW.

Artikel IX. Correspontie tussen partijen
I.

II.

Gedurende de looptijd zal correspondentie tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaatsvinden middels
brievenpost.
De Opdrachtgever zal voor deze verdere correspondentie tussen
beide partijen een adres geven voor deze verdere
correspondentie.

Artikel X. Intellectuele eigendom en rechten
I.

II.

Opdrachtgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (
niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,
tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc
die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking
zijn gesteld, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De Opdrachtnemer mag genoemde intellectuele eigendomsrechten
niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter
beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
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Artikel XI. Aansprakelijkheid
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
gesteld.
De aansprakelijkheid van een partij is beperkt tot die
gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld aan de
zijde van de betreffende partij.
Behoudens van opzet en/of grove schuld is de
aansprakelijkheid van een partij beperkt tot het bedrag dat
wordt uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekering te
meerderen met eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt
en een partij toch gehouden zou zijn om schade te vergoeden,
is dit beperkt tot 5000.
Indien de Opdrachtnemer geleden schade door een bepaald
gevaar bij uitvoeren van werkzaamheden en de realisatie van
het gevaar is niet aan hem te wijten, is de Opdrachtgever
schadevergoeding aan de Opdrachtnemer verschuldigd.
Als de Opdrachtnemer de overeenkomst als ondernemer
ondertekend, dan is de geleden schade alleen van toepassing
als het risico behoort tot de normale risico’s die bij het
beroep of bedrijf horen.
Ook indien de Opdrachtnemer de overeenkomst van de opdracht
niet in zijn beroep of bedrijf had besloten, maar hij wel
betaling krijgt én het gevaar daarbij is meegewogen, is de
Opdrachtgever niet aansprakelijk.
Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en
direct vermogensschade.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden post, nog voor
de tijdige ontvangst daarvan.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken
van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever,
alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen
die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van
Opdrachtnemer onder deze overeenkomst ten behoeve van
Opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken
van derden waarbij Opdrachtnemer als medepleger van
Opdrachtgever wordt aangemerkt.

XII.

Het niet of niet tijdig informeren door Opdrachtnemer van
Opdrachtgever omtrent zaken de uitvoering van de overeenkomst
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betreffende zal geen grond vormen voor het aannemen van opzet
en/of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel XII. Slotbepalingen
I.

II.

Deze overeenkomst bevat alle tussen de partijen gemaakte
afspraken over de opdracht en vervangt alle eventuele eerder
hierover gemaakte afspraken. Wijzigingen en/of aanvullingen
op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk
overeengekomen.
Op deze overeenkomst is uitsluitend Magisch Nederlands recht
van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze
overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

Aldus getekend:

Plaats van ondertekening:

__________________

Datum van ondertekening:

__________________

Volledige Naam:

__________________________

Handtekening:

__________________________

Adres Opdrachtnemer, ter ontvanging van een reactie:

____________________________________________________________________

Uiterste datum voor aanmelding:
De eerste dag van de maand mei aanstaande.
Gelieve per post het contract met parafen te verzenden naar
onderstaande postbus, in acht nemend dat het verwerkingsproces
voorafgaand aan verzenden van een reactie vier werkdagen kan
duren:
Drkvenvx Uvikzx Rekfe
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Mzawveqvmvekzx Knvvëeknzekzx Cfuvnzab Brivc Vejtyvuv

Bijlage 1 - Beschrijving van de Opdracht

Opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer de volgende opdracht:
Mn xymajlqc iju rw vnnamnan mnunw fxamnw xypnmnnum, fjjaejw qnc
nnabcn mnnu qrna iju fxamnw cxnpnurlqc.
Mn nnabcn bcjy kncanoc qnc erwmnw ejw nnw qxdcxybujp cn Krltna
pnkadrtvjtnwm ejw mn ixntvncqxmnw drcpnanrtc mxxa qnc Bdkbcjcnurst
Jalqrno. Qnc rb jjw Xymajlqcwnvna mn cjjt cn erwmnw fjja mnin
uxxmb irlq knerwmc éw wj qnc erwmnw ejw mnin uxljcrn mnin byxnmrp
mxxa cn pnenw jjw mn Xymajlqcpnena.
Wjmnan rwoxavjcrn xena mnin nnabcn fnatijjvqnrm iju exupnw rw mn
exav ejw nnw anjlcrn wj qnc enainwmnw nw xwcejwpnw ejw mrc
bjvnwfnatrwpbenakjwm.
Wj exucxxrrwp ejw bcjy 1 iju qnc exupnwmn xwmnamnnu fxamnw
cxnpnurlqc vrmmnub nnw anjlcrn erj nnw wjmna mxxa Xymajlqcpnena cn
knyjunw vnmrdv.
Mn mxnubcnuurwp ejw mn xymajlqc rb qnc enaijvnunw ejw lxvyxwnwcnw
nw knwxmrpmqnmnw exxa Xymajlqcpnena. Mn lxvyxwnwcnw mrn vrmmnub mn
fnatijjvqnmnw fxamnw enapjjam majpnw krs jjw mn xwcfrttnurwpnw
exxa mn fnukntnwmn knblqnavnwmn qdubnw axwmxv bcnmnw krwwnw
Vjprblq Wnmnaujwm, wjvnurst kjaarèanb.
Mn enaarlqcn fnatijjvqnmnw rw mn uxxycrsm ejw mn xymajlqc iduunw
krsmajpnw jjw mn enakncnarwpnw ejw mnin ‘knblqnavrwp-vncqxmrntnw’.
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