OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING
Ondergetekenden:

hierna te noemen: opdrachtgever;
en
Karssen Financieel, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, aan Spaceshuttle 38, (3e
etage) geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort
onder dossiernummer 59091371, ten deze vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde de
heer O. Karssen;
hierna te noemen: opdrachtnemer;
Opdrachtgever en opdrachtnemer hierna te noemen: partijen;
In aanmerking nemende:
dat partijen een overeenkomst wensen aan te gaan;
dat partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar
een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v.;
dat opdrachtgever aan opdrachtnemer een voorstel heeft gedaan onder andere
m.b.t. de uitvoering van de hieronder genoemde werkzaamheden;
dat opdrachtnemer akkoord is gegaan met dit voorstel;
dat partijen er behoefte aan hebben dit voorstel, voor wat betreft de uit te voeren
werkzaamheden alsmede hun onderlinge rechtsverhouding ter zake nader te regelen, neer
te leggen in een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en de voorwaarden daarvan
hierna als volgt willen vastleggen;
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1

De opdracht

1. Opdrachtnemer zal ten behoeve van opdrachtgever
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a.

Artikel 2

Advies, hulp bij het opstarten van een tandartspraktijk en overname
De duur

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd. De opzegtermijn is dagelijks.

Artikel 3

De beloning

1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer
een variabel honorarium verschuldigd dat wordt vastgesteld op grond van de door
opdrachtnemer werkelijk bestede uren, tegen een uurtarief van € ,-- per uur excl. btw.
2. De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de
opdracht moest maken, te vergoeden.
3. Artikel 4 Algemene voorwaarden
1.

Van deze overeenkomst maken deel uit de door opdrachtnemer gehanteerde algemene
voorwaarden bij de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening (versie 2018), hierna
te noemen 'algemene voorwaarden'.
Opdrachtgever heeft een exemplaar van de algemene voorwaarden (die aan deze
overeenkomst worden gehecht) ontvangen en gaat met de inhoud akkoord.

2.

De algemene voorwaarden waarnaar in het vorige lid wordt verwezen, zijn van
toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is
afgeweken.

Artikel 5 Slotbepalingen
1. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze
verzekering verzekert een bedrag ad € 1.500.000,- per jaar en een bedrag ad €
1.250.000,- per gebeurtenis; het eigen risico van deze verzekeringen bedraagt € 5.000,-.
2. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte
ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt mede een
ondertekende fax c.q. een bericht per e-mail van één partij dat wordt geaccordeerd door
de wederpartij.
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3. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met:
a. de dienstenwijzer en de dienstverleningsdocumenten "Risico’s afdekken",
“Hypotheekvraag”en "Vermogen opbouwen";
b. de privacyverklaring en het gebruik van persoonsgegevens zoals omschreven in deze
verklaring;
c. de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals het kopie van het
identiteitsbewijs of medische gegevens van opdrachtgever, indien en voor zover
nodig voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst;
d. het delen van de gegevens met de bedrijven Raadhoven of Inzet met Zorg, waarmee
opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst van opdracht mee zal aangaan, mits
het delen van deze gegevens van belang is voor de uitvoering van bedoelde
overeenkomst met deze bedrijven;
4. De dienstenwijzer en de dienstverleningsdocumenten "Risico’s afdekken
“Hypotheekvraag” en "Vermogen opbouwen", de privacyverklaring, de algemene
voorwaarden zijn terug te vinden op http://www.karssenfinancieel.nl/

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te………………….op
……………………………………..,

(Namens de) opdrachtgever:

(Namens de) opdrachtnemer:
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