RAAMOVEREENKOMST TOT OPDRACHT
NR: RO201002_02

De ondergetekenden:
De Zinger ICT, gevestigd aan de Prinses Christinalaan 9, 3832CM te Leusden, vertegenwoordigd door J.C.
de Zinger in de functie van directeur, verder te noemen “opdrachtnemer” en
<BEDRIJFSNAAM>, gevestigd te <PLAATSNAAM>, vertegenwoordigd door <NAAM> in de functie van
<FUNCTIE>, verder te noemen “opdrachtgever”,

In aanmerking nemende:





Opdrachtgever behoefte heeft aan tijdelijke versterking door middel van ICT medewerker(s) ten behoeve van
het buiten dienstverband uitvoeren van ICT werkzaamheden.
Opdrachtnemer is bereid zijn kennis en ervaring op de door opdrachtgever (en haar cliënten) gewenste
gebieden, op tijdelijke basis ter beschikking te stellen aan opdrachtgever.
Opdrachtgever en opdrachtnemer beogen een overeenkomst van opdracht te sluiten tot het buiten
dienstverband verrichten van werkzaamheden.
Dat partijen de gemaakte afspraken schriftelijk vast wensen te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Specificatie van de opdracht
a.

Opdrachtnemer maakt gebruik van een deelovereenkomst waarin de volgende zaken beschreven staan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naam, woonplaats en functie van opdrachtnemer;
Naam van opdrachtgever evenals plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht;
Aard van de werkzaamheden opdrachtnemer zullen worden verricht;
Het uurtarief, excl. omzetbelasting, waartegen door opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden aan
opdrachtgever zullen worden gefactureerd (zie bepaling 4. "Prijzen en betalingen");
Beoogde looptijd van de opdracht en de beoogde inzet in uren per week;
Lijst met contactpersonen van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever;
Eventuele bijzonderheden, aanvullende en afwijkende bepalingen;

2. Algemene bepalingen
a.

Een deelovereenkomst verkrijgt pas haar geldigheid op het moment dat zowel opdrachtnemer als
opdrachtgever deze deelovereenkomst ondertekend hebben.

b.

Indien opdrachtgever deel uit maakt van een holding of opdrachtgever een meerderheidsbelang heeft in
andere ondernemingen dan hebben de bepalingen waarin gesproken wordt van “opdrachtgever” ook
betrekking op deze holding en ondernemingen.

c.

Opdrachtnemer zal als onafhankelijk aannemer voor opdrachtgever en diens cliënten werkzaamheden
uitvoeren. Met deze overeenkomst is nadrukkelijk niet bedoeld een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden dan ook naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren, mits de
wensen van opdrachtgever daarbij in acht worden genomen.

d.

Opdrachtnemer en opdrachtgever staan op het standpunt dat de overeenkomst geen aanleiding kan zijn om
sociale premies en loonbelasting te heffen aangezien de opbrengsten van opdrachtnemer als winst uit
onderneming dienen te worden aangemerkt. Opdrachtgever kan ter ondersteuning van dit standpunt een VAR
verklaring van opdrachtnemer verlangen.

e.

Opdrachtnemer vrijwaard opdrachtgever van het betalen van sociale premies en loonbelasting over de
overeengekomen activiteiten uitgevoerd door opdrachtnemer.

3. Handelsvoorwaarden:
a.

Toepassing van eventuele handels- of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij
een exemplaar hiervan door beide partijen is ondertekend en in de bijlage van deze overeenkomst is
opgenomen.
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b.

Voorts is iedere bepaling van dergelijke voorwaarden ongeldig indien deze strijdig is met de bepalingen van
deze overeenkomst. Tevens zijn alle bepalingen van dergelijke voorwaarden ongeldig indien deze betrekking
hebben op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en haar leverancier(s), tenzij deze bepalingen
voorafgaand aan het tekenen van de deelovereenkomst door opdrachtgever gespecificeerd aan
opdrachtnemer zijn verstrekt met daarbij de mededeling dat deze gespecificeerde bepalingen dienen te
worden opgenomen in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en haar leverancier(s).

4. Prijzen en betalingen
a.

Het door opdrachtnemer in rekening te brengen uurtarief is exclusief omzetbelasting en inclusief reis, verblijf
en andere kosten, voorzover die betrekking hebben op de in de deelovereenkomst vastgelegde locatie.

b.

Tenzij dit in de deelovereenkomst anders wordt bepaald, kan opdrachtnemer de opdrachtgever een overwerk
tarief van 100% van het in de deelovereenkomst vastgestelde uurtarief in rekening brengen over uren buiten
de normale werktijden, mits opdrachtgever toestemming tot overwerken heeft gegeven. Binnen dezelfde
voorwaarden kan opdrachtnemer een overwerk tarief van 150% in rekening brengen voor uren op zon- en
feestdagen en voor uren tussen 20:00 en 7:00.

c.

Opdrachtnemer zal haar uurtarief niet verhogen binnen de eerste periode welke is afgesproken en vastgelegd
in de deelovereenkomst als zijnde de beoogde looptijd van het project. Uitzonderingen hierop zullen in de
deelovereenkomst worden vastgelegd. Na afloop van de beoogde looptijd kan opdrachtnemer haar uurtarief
verhogen mits dit twee maanden van tevoren schriftelijk aan opdrachtgever is doorgegeven.

d.

Overige kosten die door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever en/of de relaties daarvan worden
gemaakt komen slechts in aanmerking voor vergoeding indien de partij waarvoor deze kosten werden
gemaakt uitdrukkelijk akkoord ging met het maken van deze kosten en de vergoeding daarvan. Deze overige
kosten dienen apart op, of naast de urenverantwoording op duidelijke wijze te worden gespecificeerd en
tegelijkertijd met de urenverantwoording bij opdrachtgever te worden ingeleverd. Tevens dient
opdrachtnemer deze overige kosten op een duidelijke wijze te specificeren op de factuur.

e.

Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks en achteraf een factuur doen toekomen voor de door
opdrachtnemer geleverde diensten. Daarbij zal een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum in acht
worden genomen.

f.

Indien opdrachtgever het gefactureerde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan is
opdrachtnemer gerechtigd om opdrachtgever in gebreke te stellen. Bovendien zal opdrachtgever wettelijke
rente verschuldigd zijn vanaf de datum dat deze door opdrachtnemer in gebreke is gesteld. Tevens is
opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever aan
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bovendien is opdrachtnemer gerechtigd incassokosten te
verekenen aan opdrachtgever tot maximaal 15% van de verschuldigde som.

5. Ziekte en overmacht
a.

Indien opdrachtnemer geen werkzaamheden kan verrichtten door ziekte, overmacht of enige andere reden,
dan zal opdrachtgever hiervan per direct op de hoogte worden gesteld. Indien het niet verrichten van
werkzaamheden tot een onbevredigende situatie leidt voor opdrachtgever, dan is opdrachtgever gerechtigd
de betreffende deelovereenkomst per direct te beëindigen, zonder dat daarbij schadevergoeding door
opdrachtnemer kan worden gevorderd.

6. Intellectueel of industrieel eigendom
a.

Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom van alle binnen het kader van deze overeenkomst en
deelovereenkomsten ontwikkelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documenten, rapporten
of andere materialen zijn en blijven eigendom van opdrachtgever of de cliënt van opdrachtgever waarvoor
deze materialen worden ontwikkeld.

7. Veiligheidsvoorschriften en overige bedrijfsreglementen
a.

Het is de taak van opdrachtgever om opdrachtnemer te informeren over de van toepassing zijnde
bedrijfsreglementen en veiligheidsvoorschriften. Indien opdrachtnemer toewijsbaar bewust van dergelijke
reglementen afwijkt, is deze niet langer gerechtigd schadevergoeding te verlangen voor schades die hij daar
mogelijkerwijs door heeft geleden. Tevens is opdrachtgever bij overtreding van de reglementen gerechtigd de
betreffende deelovereenkomst per direct te beëindigen en schadevergoeding van opdrachtnemer te vorderen
indien opdrachtgever en/of haar cliënten door de overtreding van deze reglementen schade hebben geleden.
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8. Beëindiging van een deelovereenkomst
a.

Een deelovereenkomst kan op ieder moment worden beëindigd opdrachtnemer en opdrachtgever hier beide
na overleg overeenstemming over bereiken.

b.

Een deelovereenkomst kan door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer na afloop van de beoogde looptijd
eenzijdig worden beëindigd indien de opzeggende partij dit minstens 2 weken van tevoren schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt bij de wederpartij. Zolang geen van de partijen de deelovereenkomst tijdig heeft opgezegd zal
na afloop van de beoogde looptijd de deelovereenkomst telkens automatisch met een maand verlengd
worden.

c.

Tevens kunnen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de deelovereenkomst eenzijdig en met directe ingang
beëindigen in de eerste twee weken na het begin van de werkzaamheden, indien blijkt dat opdrachtnemer de
werkzaamheden niet naar wens kan of wil uitvoeren.

9. Aansprakelijkheid
a.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreekse en
uitsluitende gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat door
vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Hierbij moeten de
volgende beperkingen in acht worden genomen:

b.

Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke
oorzaak ook ontstaan.

c.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

d.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag van ten hoogste het verschuldigde
honorarium per (stilzwijgende verlengde) contractperiode, bij opdrachten met een langere looptijd is de
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Het
risico wordt tevens beperkt door een maandelijkse projectevaluatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

e.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

f.

Geleverde software heeft een, tenzij anders overeengekomen, garantie van drie maanden. Indien het
honorarium lager bedraagt dan € 5.000,-, dan wordt een garantie van drie weken aangehouden. Na het
verstrijken van de periode kan opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
gebreken/afwijkingen van zowel de software, als gevolgen voortgekomen uit het geleverde. Binnen deze
periode is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele afwijkingen en/of gebreken van
het geleverde tegen een gereduceerd tarief. Reiskosten worden wel volledig in rekening gebracht. Deze
maatregel is alleen geldig indien geconstateerd wordt dat een of meerdere functies van de software niet naar
behoren werken en die functies vermeld staan in de opdrachtbeschrijving/offerte. Hierbij geldt tevens dat
indien de software op tenminste één computer werkt, de verantwoordelijk niet bij opdrachtnemer ligt en
kosten voor herprogrammering niet in rekening bij opdrachtnemer kunnen worden gebracht.

g.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor
schades ten gevolge van het zogenaamde Millenniumprobleem en schades veroorzaakt door onoordeelkundig
en onverantwoord gebruik van de geleverde of verhuurde zaken. Daarnaast is opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden door
opdrachtnemer geen adequate back-up heeft gemaakt. Opdrachtgever is hiervoor derhalve zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk. Tenslotte is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben
van alle licenties. Hiervoor kan opdrachtnemer dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden.

10. Concurrentiebeding en geheimhouding
a.

Zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als gedurende een periode van 12 maanden na het
einde van deze overeenkomst is het opdrachtnemer verboden om direct of indirect werkzaamheden te (doen)
verrichten of diensten te (doen) verlenen voor of ten behoeve van de eindopdrachtgever voor wie in het kader
van de onderhavige overeenkomst direct of indirect werkzaamheden zijn verricht, dan wel diensten zijn
verleend. Dit verbod geldt uitsluitend voor werkzaamheden die voorvloeien uit dit specifieke project. Alléén
met schriftelijke toestemming van opdrachtgever kan opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van dit verbod
worden vrijgesteld.
Paraaf opdrachtnemer

Pagina 3 van 4

Paraaf opdrachtgever

b.

Zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na het einde hiervan is het opdrachtnemer verboden
om aan één of meerdere derden m.u.v. de officiële instanties, in welke vorm dan ook, direct of indirect op
enigerlei wijze enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid over opdrachtgever, dan wel
over één van diens zakelijke relaties of over de in het kader van de onderhavige overeenkomst verrichte
werkzaamheden, zulks ongeacht de wijze waarop die bijzonderheden opdrachtnemer ter kennis zijn gekomen.

c.

Opdrachtnemer erkent, dat de in het kader van de overeenkomst bewerkstelligde gegevens, resultaten,
instructies, rapporten, documentatie en de daarin vervatte informatie het uitsluitend eigendom van
opdrachtgever c.q. van de eindopdrachtgever zijn, zulks in de ruimste zin.

d.

Bij overtreding van het hiervoor onder 10a, 10b of 10c gestelde verbeurt opdrachtnemer van rechtswege een
direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, dan wel –zulks naar keuze van opdrachtgever- voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van opdrachtgever om, indien hij daaraan
de voorkeur geeft, nakoming en/of volledige schadevergoeding van opdrachtnemer te vorderen.

e.

Opdrachtnemer zal na beëindiging van de werkzaamheden direct zorgdragen voor teruggave van alle aan
opdrachtgever c.q. de eindopdrachtgever toebehorende zaken, die hij eventueel nog onder zich heeft. Het is
opdrachtnemer te allen tijde verboden om kopieën van softwareprogramma’s die bij opdrachtgever in gebruik
of in eigendom zijn, onder zich te houden, tenzij deze hem ten behoeve van het werk zijn verstrekt en dan
uitsluitend voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het werk.

11. Geschillen
a.

Geschillen voortvloeiend uit deze raamovereenkomst en/of daarbij behorende deelovereenkomsten zullen
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, de locatie wordt bepaald door de partij die het geschil
voorlegt, tenzij partijen alsnog bij afzonderlijke overeenkomst beslechting door arbitrage of bindend advies
zullen overeenkomen.

b.

Op deze raamovereenkomst en de daarbij behorende deelovereenkomsten is het Nederlands Recht van
toepassing.

Opdrachtnemer
Onderneming:

De Zinger ICT

Naam:

J.C. de Zinger

Opdrachtgever

Datum:
Plaats:

Leusden

Functie

Directeur

Handtekening:
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