
Overeenkomst van Opdracht 
 
De ondergetekenden, 
 
Naam: Nimbles B.V. 
: 
Adres:Kanaalstraat 109-3 
Woonplaats: 1054XC Amsterdam 
 
Vertegenwoordigd door Adine Tjeenk Willink, hierna: “Opdrachtgever” 
 
Naam:  
: 
Adres:  
Woonplaats: 
 
Hierna: “Opdrachtnemer” 
 
 
gezamenlijk te noemen: “Partijen”; 
 
Nemen in aanmerking dat:  
 

● Opdrachtgever actief is op het gebied van verzorgen van bijles en           
huiswerkbegeleiding; 

● Opdrachtgever voor het bieden van bijles en huiswerkbegeleiding op gezette          
tijden behoefte heeft aan een Opdrachtnemer die op basis van de           
onderhavige overeenkomst en in zelfstandigheid voorziet in het geven van          
bijles en huiswerkbegeleiding aan klanten van Opdrachtgever; 

● Opdrachtnemer gezien zijn / haar ervaring, kennis en kunde in deze behoefte            
van Opdrachtgever kan voorzien; 

● Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een           
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; 

● Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in           
de zin van artikel 7:610 e.v. BW; 

● 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; 

● Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op          
29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde     
modelovereenkomst; 

● 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 - Aard van de opdrachten 

● Opdrachtnemer verricht onderwijsgerelateerde werkzaamheden voor     
Opdrachtgever vanuit de rol van Bijlesleraar. 

● De opdrachten bestaan uit het geven van bijles en/of huiswerkbegeleiding          
aan individuele leerlingen tot groepjes van maximaal drie individuen. Een          
bijles en/of huiswerkbegeleiding duurt in de regel tussen de anderhalf tot drie            
uur, doorgaans wekelijks terugkerend. Op de bijles en huiswerkbegeleiding         
die Opdrachtnemer in de periode waarop dit contract betrekking heeft uitvoert,           
zijn onderstaande bepalingen van toepassing.  

● In overleg bestaat de opdracht er tevens uit dat Opdrachtnemer meewerkt           
aan het promoten van zijn/haar bijles en huiswerkbegeleiding.  

● Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om opdrachten, nadat deze zijn           
aangeboden, te annuleren, indien daar door haar reden toe wordt geacht.           
Indien de bijles en/of huiswerkbegeleiding niet doorgaat, is Opdrachtgever         
slechts verplicht om de vergoeding voor de gemaakte uren te voldoen aan de             
Opdrachtnemer.  

Artikel 2 - Uitvoering van de opdracht 

● Opdrachtgever zal Opdrachtnemer gedurende het schooljaar al dan niet een          
opdracht verlenen. Wanneer Opdrachtnemer deze opdracht per e-mail        
bevestigt, verplicht hij/zij zich tot het uitvoeren van de opdracht. Indien           
Opdrachtnemer de opdracht, geheel of ten dele, om anders dan een uiterst            
dringende reden, niet uitvoert, nadat hij/zij zich tot de opdracht heeft verplicht,            
en daarmee zijn/haar verplichting niet nakomt, is hij/zij verplicht een geschikte           
vervanger te werven. De geschiktheid van de vervanger wordt getoetst door           
Opdrachtgever. 

● Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle         
verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de         
overeengekomen werkzaamheden.  

● 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. 

● Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie       
benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.  

● Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden         
geheel zelfstandig. Hij/zij 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. 

Artikel 3 - Duur van de overeenkomst 

● De in artikel 1 benoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode           
van [maand jaar] tot en met wederopzegging van deze overeenkomst. 

● Deze overeenkomst kan eenzijdig per e-mail worden opgezegd, met         
inachtneming van het feit dat afspraken over reeds overeengekomen         
opdrachten blijven staan. 

● Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer         
ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

Artikel 4 - Bedragen en betaling 

● Opdrachtnemer wordt vergoed op basis van vergoedingsmodel [xx], behorend         
bij de functie [invullen] Opdrachtnemer (bijlage 1). Dit houdt in dat           
Opdrachtnemer voor het vervullen van de opdracht ontvangt:  

● Een vergoeding van EUR [xx] per lesuur; 
● Onkosten (zoals reiskosten, printkosten, etc.) worden niet vergoed.        

Opdrachtnemer verdisconteerd gemaakte onkosten in zijn of haar vergoeding         
per lesuur. 

● De betaling aan Opdrachtnemer, door Opdrachtgever, geschiedt binnen 3         
werkdagen nadat de gehele opdracht voltooid is, dan wel in het verleden ligt             
en nadat Opdrachtgever een complete en correcte factuur van         
Opdrachtnemer heeft ontvangen.  

● Opdrachtnemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat voor zijn/haar             
diensten geen premies en belastingen worden ingehouden en verklaart         
tevens, indien nodig, zelf zorg te zullen dragen voor het voldoen van deze             
premies en belastingen.  

Artikel 5 – Geheimhouding 

● Opdrachtnemer is niet bevoegd tot het verschaffen van digitaal         
trainingsmateriaal aan studenten of andere personen, tenzij hiervoor        



schriftelijk toestemming is verleend. Het verschaffen van materialen aan         
medewerkers van Opdrachtgever is wel toegestaan.  

Artikel 6 - Relatie- & Boetebeding 

● Het is Opdrachtnemer verboden om gedurende twaalf maanden na het einde           
van deze overeenkomst van opdracht relaties van Opdrachtgever (zoals         
klanten) te benaderen, dan wel te bedienen, direct of indirect.  

● Indien Opdrachtnemer het in de artikelen 5 en 6.1 bepaalde overtreedt en/of            
niet nakomt, verbeurt hij aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete ten           
bedrage van EUR 50,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van EUR            
10,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd            
zijn door het enkele feit der overtreding, maar laat onverminderd het recht van             
Opdrachtgever om nakoming van deze overeenkomst te verlangen en het          
vorderen van volledige schadevergoeding. 

Artikel 7 - Niet-overname beding 

● Opdrachtnemer is niet gehouden aan een concurrentie- of niet-overname         
beding. Wanneer Opdrachtnemer werkzaamheden voor een andere onderwijs        
ondersteunende organisatie ontplooit binnen de looptijd van deze        
overeenkomst, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan op de hoogte te         
stellen. 

Artikel 8 - Overige bepalingen 

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

● 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. 

● Deze overeenkomst vervangt eventuele eerdere door partijen gesloten        
overeenkomsten. Eventuele uitzonderingen worden expliciet benoemt in deze        
overeenkomst. 

 
 
 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op datum: 

 
Opdrachtnemer Opdrachtgever Nimbles B.V. 

 



 
 

_______________________ _______________________ 
 

Naam: Naam: Adine Tjeenk Willink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: functie Bijlesleraar voor Nimbles B.V. 

 
Voorwaarden Bijlesleraar 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op Bijlesleraren. 

● De maximale groepsgrootte van bijles en/of huiswerkbegeleiding is drie         
leerlingen.  

● Bijlesleraar houdt zelf afspraken met de klant en gemaakte uren bij.  
● De bijlesleraar ontvangt een geheel vooraf vastgestelde vergoeding te         

verkrijgen. Deze vergoeding houdt in: 
● Een vergoeding van 10 tot 80 euro per lesuur, afhankelijk van           

voorafgaand gesprek over vooropleidingen, kennis en ervaring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


