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ALGEMENE OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MBT PROJECT 

 

 

Partijen:  

1. Kinderdagverblijf of BSO die Kindercoach Arthur heeft ingehuurd, hierna te noemen:  

“Opdrachtgever”;  

 

en  

 

2. Arthur Krijgsman, handelend onder ‘Kindercoach Arthur’ (kvk 30253714), gevestigd te IJsselstein  

aan de Onyxhof 5, 3402 XT, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;  

 

Gezamenlijk te noemen: “Partijen”;  

 

Nemen in aanmerking dat: 

A. Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in deze overeenkomst geformuleerde opdracht heeft 

verstrekt; 

B. Opdrachtnemer voornoemde opdracht heeft geaccepteerd;  

C. Partijen de hierover gemaakte afspraken hebben vastgelegd in deze overeenkomst; 

D. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van 

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  

E. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 

7:610 e.v. BW;  

F. Partijen ervoor kiezen 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 

arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 

1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en 

ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt. 

 

Partijen komen het volgende overeen:  

  

Artikel 1 - Opdracht 

1. Opdrachtgever verleent hierbij aan opdrachtnemer de opdracht. Opdrachtgever staat in voor 

de juistheid en volledigheid van de met betrekking tot deze opdracht aan Opdrachtnemer 

verstrekte bevoegdheden en informatie.  

2. Opdrachtnemer accepteert voornoemde opdracht en aanvaardt daarmee de volle 

verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen 

werkzaamheden. 

Artikel 2 - Uitvoering 

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, een en 

ander conform de wet en maatschappelijke gebruik en met inachtneming van de zorg van een 

goed Opdrachtnemer. 

2. 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. 
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3. Indien Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat de verplichtingen uit de opdracht niet, niet 

tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever 

hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 3 - Zelfstandigheid  

 

1. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. 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. Opdrachtnemer richt zich naar 

de arbeidstijden van de Opdrachtgever.    

2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel 

zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder 

toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies 

geven omtrent het resultaat van de opdracht. 

3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve 

van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

Artikel 4 - Looptijd 

1. De overeenkomst gaat in op de datum waarop partijen de aanvang van uitvoering zijn 

overeengekomen. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke door partijen is overeengekomen. 

3. De overeenkomst kan door de Opdrachtgever alsook door de Opdrachtnemer aan het einde 

van de dag opgezegd worden. 

4. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen 

uit deze overeenkomst per direct op te schorten, indien zich hiertoe een dringende reden 

voordoet welke deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder geval sprake 

indien, de andere partij: 

o failliet is verklaard; 

o (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

o diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is; 

o ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) 

nakomt, danwel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij 

deze verplichtingen niet na zal komen; 

o zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of 

regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in 

redelijkheid niet verwacht kan worden deze overeenkomst te continueren. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst per direct wegens gewichtige redenen op te 

zeggen, ondermeer indien Opdrachtgever in strijd handelt met artikel 3. 

Artikel 5 – Vergoeding, facturering en betaling 

1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer €35,00 per uur. 

2. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer reiskosten op basis van €0,19 per kilomter plus 

eventuele bijkomende kosten van parkeren, tol, e.d. 

3. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur zenden. 

De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 

4. In geval hulpmiddelen van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, 

brengt Opdrachtnemer de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtgever. 

Dit dient van te voren aangegeven te zijn. 

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verzekering 

 
1. De aansprakelijkheid van een partij is beperkt tot die gevallen waarin er sprake is van opzet 

en/of grove schuld aan de zijde van de betreffende partij. 

2. Behoudens opzet en/of grove schuld, is de aansprakelijkheid van een partij beperkt tot het 

bedrag dat wordt uitgekeerd door zijn aansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met zijn 

eigen risico. 
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3. Opdrachtgever verklaart en staat er voor in dat de opdrachtnemer voor voldoende verzekerd is 

via de aansprakelijkheidsverzekering van haar organisatie. Tevens staat opdrachtgever er voor 

in dat de aansprakelijkheidsverzekering een voldoende dekking heeft. 

4. Opdrachtnemer is zelfstandig verzekerd via Univé en via ZZP-Nederland.  

5. Opdrachtgever heeft voor aanvang van de opdracht de vereiste documenten (Diploma, VOG, 

Inschrijving Persoonsregister kinderopvang, uittreksel KvK, verzekeringspolis) van 

opdrachtnemer ontvangen, gecontroleerd, beoordeeld en geaccepteerd.  

6. Opdrachtnemer verklaart bevoegd te zijn tot het uitvoeren van de overeengekomen 

werkzaamheden. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het voeren van haar organisatie. 

Artikel 7 – Overige en Slotbepalingen 

1. Deze overeenkomst bevat alle tussen 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.   
 

Artikel 8 - Rechts- en forumkeuze 

  

1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van 

toepassing. 

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 9 - Wijziging van de overeenkomst 

 

1. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 


