Opdrachtovereenkomst Intervisie/Visitatie 2017/2018

Partijen:
1. …………………………………….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw …………………………………….., hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
AGB praktijkcode
KvKnr:

En
2. Praktijk Fysiotherapie Le Loux, gevestigd te Amsterdam aan de Ottho Heldringstraat 13 A,
1066 XT, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. Le Loux hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”; AGB praktijkcode 04003471 en KvK nr: 34343849
info@leloux.nl

Gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende dat:
a. Opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van intervisie en visitatie, Auditing en begeleiding
binnen de medische sector waaronder fysiotherapie en daartoe is gekwalificeerd.
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan het laten verrichten van werkzaamheden,
buiten dienstbetrekking, bestaande uit het opstellen van een herstelplan voor zijn organisatie van
fysiotherapeuten; alsook het begeleiden van het proces om de organisatie weer naar een PLUS status
te brengen conform de eisen van het KNGF Plus programma en de ZKA eisen.
c. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
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;
g. Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer
9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
h. Partijen de voorwaarden waaronder opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn werkzaamheden zal
verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1. De opdracht
Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te
verrichten bestaande uit het begeleiden van intervisiebijeenkomsten van fysiotherapeuten.
Hierbij hoort zowel de voorbereiding, begeleiding van de sessie van 2-2,5 uur en het nawerk
voortkomend uit de sessie
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 opdrachtgever plaats in geval van
samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de
werkzaamheden richt opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij opdrachtgever.
2.3. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een
goede uitvoering van de opdracht.
2.4. 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.
2.5. De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling en
stelt opdrachtgever hiervan op de hoogte.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst vangt aan op de eerste intervisie bijeenkomst of op ……………………….. en wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve
van andere Opdrachtgevers werkzaamheden (kan)verricht(ten).
Artikel 4. Nakoming en vervanging
4.1 Indien de opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de
opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.2. De opdrachtnemer kan zich in overleg met de opdrachtgever laten vervangen door een
gekwalificeerde coach, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor het
naleven van de afspraken. De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever wie de werkzaamheden
uitvoert, ook als dit tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert.

Artikel 5. Opzegging overeenkomst

5.1 De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds te allen tijde
beëindigen. Er zal voor beide partijen een opzegtermijn in acht worden genomen van 2 maanden.
Met betrekking tot het bepaalde in dit artikel zal de opdrachtnemer op geen enkele wijze enige vorm
van schadevergoeding van de opdrachtgever opeisen. Terstond na het daartoe genomen besluit,
stelt de ene partij de andere schriftelijk in kennis.
Artikel 6. Vergoeding, facturering en betaling
6.1. Opdrachtgever betaalt opdrachtnemer voor 150 euro per uur incl. BTW. Eventuele reiskosten zal
0,25 per km in rekening worden gebracht indien noodzakelijk.
6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever een factuur zenden. De
factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan opdrachtnemer binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur.
6.4 Ingeval hulpmiddelen van opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht,
brengt opdrachtgever de daarmee geen samenhangende kosten in rekening aan opdrachtnemer.
Artikel 7. Geheimhoudingsbeding
Opdrachtnemer is onderhevig aan een geheimhoudingsbeding en zal bedrijfsspecifieke informatie,
verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever, niet aan derden ter
beschikking stellen of op enige wijze melden.
Artikel 8. Rechts- en forumkeuze
8.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van
toepassing.
8.2 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

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
In tweevoud,
Te Amsterdam

Namens deze:

Opdrachtgever

namens deze:

Opdrachtnemer
J.M. Le Loux

