Freelance Inhuurovereenkomst
De partijen,
Opdrachtgever B.V., gevestigd aan Adres 123 te Amsterdam, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 12312312 en rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Vertegenwoordiger OG (hierna: “Opdrachtgever”),
en
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Opdrachtnemer, gevestigd aan Adres 987 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 12312312 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Vertegenwoordiger ON (hierna: “Opdrachtnemer”),
hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”,
nemen in aanmerking dat
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het voor Opdrachtgever noodzakelijk is om enkele werkzaamheden uit te
voeren die door Partijen gezamenlijk nader worden bepaald;
Opdrachtnemer ervaring en expertise heeft op het gebied van programmeren,
Opdrachtgever Opdrachtnemer werkzaamheden wil laten verrichten en
Opdrachtnemer bereid is deze werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever buiten dienstverband uit te voeren;
Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt
voor een goede uitvoering van deze opdracht;
Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een
overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
Opdrachtnemer als zelfstandige voor eigen rekening en risico werkzaam is;
Opdrachtnemer de bedoelde kennis en vaardigheden heeft en werkzaam is op
het gebied van de opdracht en als zodanig in staat en bereid is de opdracht uit
te voeren;
Opdrachtgever te allen tijde aan Opdrachtnemer een opdracht kan geven tot
het verrichten van werkzaamheden, maar dat Opdrachtgever daartoe nooit
gehouden is;
Opdrachtnemer te allen tijde een opdracht van Opdrachtgever kan accepteren,
maar daartoe nooit gehouden is;
zijn als volgt overeengekomen
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Artikel 1. Definities
1.1. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele of industriële
eigendom, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, rechten op nietoorspronkelijke geschriften, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten,
rechten inzake domeinnamen, octrooirechten en rechten inzake bedrijfsgeheimen,
alsmede vergelijkbare rechten op grond van ongeschreven recht.
1.2. Vertrouwelijke informatie: alle informatie die Opdrachtnemer van de

Genereer uw juridische documenten via https://shop.ictrecht.nl

werkzaamheden die onder de Overeenkomst zijn uitgevoerd.
4.3. Opdrachtnemer zal dagelijks een urenstaat overleggen aan Opdrachtgever,
waaruit blijkt hoeveel uren Opdrachtnemer heeft besteed aan de werkzaamheden
onder deze Overeenkomst. Enkel op basis van deze urenstaat is Opdrachtnemer
gerechtigd te factureren.
4.4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de urenstaat zoals bedoeld in het vorige
lid, is zij gerechtigd tegenbewijs te overleggen. Het tegenbewijs van Opdrachtgever is
te allen tijde bindend en komt in plaats van de door Opdrachtnemer overlegde
urenstaat.
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Artikel 5. Vergoedingen
5.1. Voor de uitgevoerde werkzaamheden onder deze Overeenkomst ontvangt
Opdrachtnemer een vergoeding van € 3.000,00 exclusief btw per maand.
5.2. Het is Opdrachtnemer toegestaan de vergoeding als genoemd in het eerste lid
eens per Project te verhogen met een percentage van twee en een half (2,5) procent,
zonder instemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de verhoging zo spoedig
mogelijk schriftelijk kenbaar maken aan Opdrachtgever.
5.3. Onkosten worden geacht inbegrepen te zijn in de vergoeding als bedoeld in het
eerste lid. Opdrachtnemer is niet gerechtigd aanvullende onkosten in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Elke week stuurt Opdrachtnemer een factuur aan Opdrachtgever ter zake van de
gewerkte uren in die periode.
6.2. Opdrachtnemer is enkel gerechtigd om de de facturen per post toe te sturen aan
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de facturen per e-mail ontvangt, is zij niet
gehouden deze factuur te voldoen tot op het moment dat Opdrachtgever de factuur
per post heeft ontvangen.
6.3. Opdrachtgever zal de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen op het
door Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
6.4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met het aantal uren zoals gespecificeerd op
de factuur van Opdrachtnemer, dan is zij gerechtigd de betaling op te schorten totdat
overeenstemming is bereikt. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat geval binnen 5
werkdagen na het ontvangen van de factuur hiervan op de hoogte brengen.
6.5. Opdrachtgever heeft het recht facturen te verrekenen met andere openstaande
vorderingen aan de zijde van Opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer van een dergelijke verrekening zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
Artikel 7. Arbeidsrelatie
7.1. Opdrachtnemer verklaart de werkzaamheden onder deze Overeenkomst
zelfstandig uit te voeren Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat
Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden
verricht.
7.2. Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400
BW e.v. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze Overeenkomst, noch de relatie
die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden door
Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst of de opdracht een
arbeidsovereenkomst inhoudt in de zin van artikel 7:610 BW e.v., noch beoogt in te
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8.7. De broncode van de Werken welke onder deze Overeenkomst worden ontwikkeld,
zijn eigendom van Opdrachtgever dan wel worden door Opdrachtnemer in eigendom
overgedragen, waarvan de levering en overdracht hierbij door Opdrachtgever wordt
aanvaard. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op eerste verzoek een exemplaar c.q.
kopie van de broncode van de Werken en alle bijbehorende documentatie verstrekken
op een gegevensdragers in een daarvoor gebruikelijk digitaal formaat. Ook zal
Opdrachtnemer te allen tijde toegang verlenen tot de (web)servers waarop de
broncode draait. Opdrachtnemer zal de broncode en documentatie niet voorzien van
enig watermerk of technische maatregelen (zoals encryptie) die het onbeperkt gebruik
of aanpassen daarvan door Opdrachtgever kan verhinderen.
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8.8. Opdrachtnemer garandeert dat de Werken vrij zijn van inbreuken op rechten van
derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van claims van derden betreffende
een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van deze derden ten
aanzien van de Werken.
8.9. Opdrachtnemer garandeert dat hij geen anderen een licentie betreffende de
Werken heeft verleend, en dat hij geen Intellectuele Eigendomsrechten op de Werken
aan derden heeft overgedragen.
8.10. Opdrachtnemer ontvangt voor het vervaardigen van de Werken een vergoeding
van Opdrachtgever, zoals overeengekomen in artikel 5 (Vergoedingen). Partijen zijn
wederzijds overeengekomen dat die vergoeding voldoende is om ook de volledige
overdracht van rechten zoals bepaald in deze Overeenkomst, te rechtvaardigen.
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Artikel 9. Geheimhouding
9.1. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts
gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Partijen leggen deze verplichting tevens op aan eventuele werknemers.
9.2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van
bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen
vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
9.3. De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien en
voor zover de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:
a. voor de datum van verstrekking al in het bezit was van de ontvangende Partij;
b. verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige geheimhoudingsplicht
jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
c. beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek
toegankelijke websites of diensten; of
d. onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende
Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.
9.4. Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een
bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De
verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel
geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Indien de verstrekkende Partij
aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort
geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover
dit wettelijk mogelijk is.
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over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande toestemming van de andere
partij.
13.6. Wijzigingen aan de Overeenkomst vinden schriftelijk plaats en vereisen
instemming van beide Partijen.
13.7. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Opdrachtgever
wordt geacht juist te zijn, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs levert dienaangaande.
13.8. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
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Was getekend,
Opdrachtgever
Naam:
Functie:
Datum:
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Plaats:

Opdrachtnemer

Genereer uw juridische documenten via https://shop.ictrecht.nl

