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Voorbeeld overeenkomst van op-
dracht 
 

Versie 2 – 04-04-2020 

 

De ondergetekenden: 
 
 
[bedrijfsnaam opdrachtgever], gevestigd [postcode] te [plaats] aan de [straat + huisnum-
mer], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam opdrachtgever] in zijn functie 
van [functie], hierna te noemen ‘opdrachtgever’; 
 
en 
 
Lesterhuis Training & Consultancy, gevestigd 5595 GH te Leende aan de Zaalstraat 3A, in de-
zen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gemma Lesterhuis in haar functie van zelfstandig 
ondernemer, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’; 
 
overwegen het volgende: 

‐ dat opdrachtgever werkzaam is op het gebied van [BRANCHE] en dat opdrachtge-
ver uit dien hoofde opdrachtnemer heeft verzocht de hierna omschreven werkzaam-
heden uit te voeren in de rol van Functioneel Beheerder en Moodle specialist voor 
haar organisatie; 

‐ dat opdrachtnemer werkzaam is als zelfstandig ondernemer op het gebied van con-
sultancy en support van Moodle leeromgevingen en dat opdrachtnemer als zodanig 
in staat en bereid is de hierna omschreven opdracht uit te voeren; 

‐ dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer in dat verband een overeenkomst van 
opdracht wensen aan te gaan; 

‐ dat opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om ter 
zake een arbeidsovereenkomst te sluiten; 
 

Zijn het volgende overeengekomen. 
 
1 Aard en duur van de overeenkomst 
1.1 De opdracht, die opdrachtnemer voor opdrachtgever zal verrichten, bestaat uit het 

volgende:  
A. Installatie leeromgeving bij Rimote en maatwerk inrichting. 
B. Maandabonnement Server -en Moodle onderhoud -en beheer zoals vermeld in 

SLA dienstverlening hoofdstuk Rimote.  
C. Support en consultancy Moodle t.b.v. implementatie en beheer.  

1.2 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het 
sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door par-
tijen schriftelijk zijn bevestigd. 
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1.3 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeenge-

komen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de 
werkzaamheden naar het oordeel van opdrachtgever zijn voltooid. In ieder geval 
eindigt deze overeenkomst op de laatste dag van de maand, zonder dat daarvoor 
nadere opzegging is vereist. Indien gewenst kan opdrachtgever de opdracht verlen-
gen telkens voor de duur van een maand. Iedere verlenging van een opdracht geldt 
als een nieuwe opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

1.4 De werkzaamheden vangen aan op [DATUM]. Indien het zich laat aanzien dat de 
 opdrachtnemer de omschreven werkzaamheden niet binnen de afgesproken tijd 
kan afronden, zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging of uitbrei-
ding van de overeenkomst. Opdrachtnemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis 
te stellen indien opdrachtnemer verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde 
tijd kan worden afgerond. 

 
2 Uitvoering 
2.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door opdrachtnemer. Het staat  op-

drachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele 
te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Opdrachtnemer blijft 
evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de ge-
maakte afspraken. 

2.2 Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is opdrachtnemer vrij haar werkzaamhe-
den zelfstandig en naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren. 

2.3 Voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar 
mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar 
haar oordeel  bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 

2.4 Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsver-
plichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en 
vermogen en als een  zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren. 

2.5 De werkzaamheden wordt uitgevoerd op basis van advieswerkzaamheden. Te allen 
tijde blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van het ad-
vies. 

2.6 Indien opdrachtgever besluit een advies naast zich neer te leggen, wordt opdracht-
nemer  daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 
3 Vergoeding en betaling 
3.1 Voor het verrichten van de onderstaande werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer 

de volgende vergoedingen: 
A. * Een eenmalige vergoeding t.b.v. de installatie € 150,- bij oplevering leeromge-

ving.  
* Strippenkaart van 25 uur a € 75,- per uur t.b.v. maatwerk inrichting.  

B. Een maandelijkse vergoeding van € 75,- vanaf oplevering levering leeromgeving.  
C. Een bedrag van € 75,00 per uur.  

3.2 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW  en andere heffingen die van overheids-
wege worden opgelegd.  

3.3. Werkzaamheden die op basis van een uurtarief wordt uitgevoerd, worden geactu-
eerd op basis van daadwerkelijk gemaakte tijd. 

3.4 Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden maandelijks na afronding 
van (een deel van) de werkzaamheden, te weten op de laatste dag van de maand 
een factuur op basis van nacalculatie. 

3.5 Opdrachtgever is gehouden deze factuur binnen een termijn van 14 dagen na fac-
tuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening op een door opdrachtnemer 
nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. 
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3.6 Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van  op-

drachtnemer - alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en 
geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het recht haar 
dienstverlening op te  schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade 
als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die op-
drachtnemer moet maken voor de incasso  van haar vorderingen, komen geheel 
voor rekening van opdrachtgever 

3.7 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient bin-
nen 14  dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer gemoti-
veerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen 
de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de fac-
tuur in te stemmen. Bezwaar  ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de 
factuur te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt. 

 
4 Belastingen en sociale premies 
4.1 Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals 

 omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan 
ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loon-
heffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. 

4.2 Mocht opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoor-
beeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of 
meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met on-
derhavige overeenkomst, dan vrijwaart opdrachtnemer de opdrachtgever voor 
eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het 
gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever zelf. 

4.3 Indien de situatie als bedoeld in artikel 4.2 zich voordoet, is opdrachtnemer, dan wel 
de natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 2.1 – zo mogelijk gezamenlijk met op-
drachtgever – gerechtigd het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende 
inhoudings- en afdrachtsplicht aan te vechten alvorens tot betaling over te gaan. 
Opdrachtgever zal aan een  dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk haar mede-
werking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van op-
drachtnemer, dan wel de natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 2.1, in deze zou kun-
nen schaden. 

 
5 Tussentijdse beëindiging 
5.1 Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen. Opzegging dient 

schriftelijk te geschieden voor de eerste van de maand, met inachtneming van de 
algemene voorwaarden van Lesterhuis Training & Coaching.  

5.2 Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel 
of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te 
worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is ver-
eist en zonder  dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschul-
digd:  
 in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplich-

ting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier we-
ken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld; 

 in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperi-
ode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze peri-
ode langer dan drie maanden gaat duren; 

 in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de weder-
partij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of 
een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld; 

 indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de over-
eenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegen-
heid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.  
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6 Geheimhouding en zorgvuldigheid 
6.1 Elk van de partijen en eventuele door de opdrachtnemer in het kader van deze 

 overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle in-
formatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waar-
van het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwe-
lijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.  

6.2 Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is geko-
men in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrach-
ten. 

 
7 Intellectuele eigendom 
7.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het 

kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, 
werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogram-
ma's, komen toe aan Gemma Lesterhuis voor zover deze niet reeds aan derden toe-
behoren. Dit is met uitzondering van instructies of systeemontwerpen die in opdracht 
van de opdrachtgever zijn geschreven door Gemma Lesterhuis die specifiek gericht 
zijn op de werking of werkwijze van de eigen leeromgeving van de opdrachtgever. 

7.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen is 
het niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging 
daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van der-
den te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

7.3. Het Moodle LMS systeem en Moodle community plugins die door de opdrachtgever 
gebruikt worden vallen onder de GPL licentie. Dit houdt – in het kort in – dat je met de 
software mag doen wat je wilt, inclusief het aanpassen en verkopen, mits je de au-
teur(s) van de software vermeld.  

7.4 Maatwerk plugins die ontwikkelt worden door de opdrachtnemer in opdracht van de 
opdrachtgever worden onder de GPL licentie ontwikkeld. De bron code zal via 
Moodle.org/plugins en/of Github van de ontwikkelaar vrij beschikbaar gesteld wor-
den aan de community.  

 
8 Overige bepalingen 
8.1 Opdrachtnemer verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten 

die in voldoende mate dekking biedt tegen schade, die kan ontstaan bij of als ge-
volg van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Eventuele aan-
sprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de 
verzekeraar onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. 

8.2 Op deze overeenkomst en de uitvoering van deze overeenkomst zijn van toepassing 
de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer zoals zijn meegestuurd onder deze 
overeenkomst. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever is na-
drukkelijk uitgesloten. 

8.3 Voor het uitvoeren van de overeenkomst ziet opdrachtnemer zich genoodzaakt en-
kele persoonsgegevens van opdrachtgever te verwerken. Hoe opdrachtnemer om-
gaat met de persoonsgegevens staat vermeld in het privacy statement van Lester-
huis Training & Coaching. Dit privacy statement is meegestuurd onder deze overeen-
komst. Door deze overeenkomst te tekenen gaat opdrachtgever akkoord met het 
privacy statement van Lesterhuis Training & Coaching. 

8.4 Indien het voor de werkzaamheden noodzakelijk is persoonsgegevens van derden te 
verwerken, ziet opdrachtnemer zich genoodzaakt een verwerkersovereenkomst met 
opdrachtgever af te sluiten. Opdrachtnemer treedt in deze te allen tijde op als ver-
werker van de gegevens. De verwerkersovereenkomst is meegestuurd onder deze 
overeenkomst en dient door opdrachtgever getekend teruggestuurd te worden. In-
dien de verwerkersovereenkomst niet getekend wordt teruggestuurd door opdracht-
gever accepteert opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking 
van persoonsgegevens. 
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8.5 Alle geschillen, die voortvloeien uit deze overeenkomsten, zullen worden voorgelegd 

aan de rechtbank van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. 
 
Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend op [DATUM]: 
 
Opdrachtgever:      Opdrachtnemer: 
 
 
 
 
[klant]        Lesterhuis Training & Coaching, 
[Naam]       Gemma Lesterhuis 
 
 
Op de website van LT&C vind je de actuele:  

1. Service Level Agreement. 
2. Algemene Voorwaarden. 
3. Privacy verklaring. 


