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OOVVEERREEEENNKKOOMMSSTT  VVAANN  OOPPDDRRAACCHHTT 
 
De ondergetekenden: 

 

1. De Stichting Unie Van Vrijwilligers [plaatsnaam], gevestigd aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer / mevrouw [naam] in de functie van [functie], 

hierna te noemen “de Stichting UVV” 

 

en 

 

2. De Stichting [naam], gevestigd aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer / mevrouw [naam] in de functie van [functie], hierna te noemen “de 

opdrachtgever” 

 

 

In aanmerking nemende dat:  

 

- partijen een overeenkomst wensen aan te gaan op grond waarvan vrijwilligers, door tussenkomst 

van de Stichting UVV, werkzaamheden zullen verrichten bij de opdrachtgever; 

- partijen in dat kader afspraken hebben gemaakt, welke zij in onderhavige overeenkomst wensen 

vast te leggen.  

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 Inzet vrijwilligers 

1.1 De vrijwilligers die door de Stichting UVV worden ingezet voor het verrichten van 

werkzaamheden bij de opdrachtgever, worden geworven en geselecteerd door de 

Stichting UVV.  

of 

De vrijwilligers die door de Stichting UVV worden ingezet voor het verrichten van 

werkzaamheden bij de opdrachtgever, worden door de Stichting UVV geworven. De 

selectie van de vrijwilligers vindt in samenspraak tussen de Stichting UVV en de 

opdrachtgever plaats. 

1.2 De Stichting UVV en de opdrachtgever zullen in samenspraak bepalen voor welke duur 

en op welke tijdstippen de diverse geselecteerde vrijwilligers via de Stichting UVV bij de 

opdrachtgever werkzaamheden zullen uitoefenen. 

of 

Vanaf [datum] zal de Stichting UVV op de volgende dagen/dagdelen/tijdstippen [aantal] 

vrijwilligers inzetten op de diverse afdelingen van de opdrachtgever of bij de 

opdrachtgever: 

- [...]dag van [...] uur tot en met [...] uur; 

- [...]dag van [...] uur tot en met [...] uur; 

- [...] 
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1.3 De inhoud van de door de vrijwilligers te verrichten werkzaamheden, worden in 

samenspraak tussen de Stichting UVV, de opdrachtgever en de vrijwilliger bepaald. 

of 

De door de vrijwilligers te verrichten werkzaamheden bestaan uit: [omschrijving 

werkzaamheden].  

1.4 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in gevallen van disfunctioneren en/of 

wangedrag van de vrijwilliger, de vrijwilliger met onmiddellijke ingang de toegang tot het 

pand van de opdrachtgever te ontzeggen. Een en ander vindt plaats in overleg tussen 

opdrachtgever en de Stichting UVV. 

1.5 Met betrekking tot de inzet van de vrijwilligers, is bij de Stichting UVV de heer / mevrouw 

[naam] ([functie]) de contactpersoon en bij de opdrachtgever de heer / mevrouw [naam] 

([functie]). 

 

Artikel 2 Vergoedingen 

2.1 De opdrachtgever stelt eenmaal per kalenderjaar een vergoeding van € [...],- per 

vrijwilliger ter beschikking aan de Stichting UVV als bijdrage in de door de vrijwilliger 

gemaakte reis- en onkosten. Als peildatum voor de bepaling van het aantal werkzame 

vrijwilligers bij de opdrachtgever, zal de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar 

gelden.  

of 

De opdrachtgever stelt eenmaal per kalenderjaar een vergoeding van € [...],- per 

vrijwilliger ter beschikking aan de Stichting UVV als bijdrage in de door de vrijwilliger 

gemaakte onkosten. Als peildatum voor de bepaling van het aantal werkzame vrijwilligers 

bij de opdrachtgever, zal de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar gelden. 

(optioneel:) De opdrachtgever zal zelf zorg dragen voor een reiskostenvergoeding aan 

vrijwilligers, gebaseerd op de tarieven van het openbaar vervoer 2e klasse. 

of 

De opdrachtgever stelt eenmaal per kalenderjaar een vergoeding van € [...],- per 

vrijwilliger ter beschikking aan de Stichting UVV als bijdrage in de door de vrijwilliger 

gemaakte reiskosten. Als peildatum voor de bepaling van het aantal werkzame 

vrijwilligers bij de opdrachtgever, zal de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar 

gelden. (optioneel:) De opdrachtgever zal zelf zorg dragen voor een onkostenvergoeding 

aan vrijwilligers. 

of 

De Stichting UVV zal zorg dragen voor een onkosten- en reiskostenvergoeding aan 

vrijwilligers 

2.2 De opdrachtgever zal het onder lid 1 van dit artikel bedoelde bedrag uiterlijk op [datum] 

van het betreffende kalenderjaar overmaken aan de Stichting UVV op rekeningnummer: 

[...], t.n.v. Stichting Unie van Vrijwilligers [...] te [...]. 

 

Artikel 3 Duur en beëindiging overeenkomst 

3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

3.2 De opdrachtgever en de Stichting UVV kunnen deze overeenkomst te allen tijde 

beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] weken/maanden. 

Terstond na het daartoe genomen besluit, stelt de ene partij de andere schriftelijk in 

kennis van de beëindiging.  

of 

3.1 Deze overeenkomst gaat in vanaf [datum] en wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 

[aantal] weken / maanden / jaar en zal derhalve van rechtswege eindigen op [datum]. 
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3.2 De opdrachtgever en de Stichting UVV kunnen deze overeenkomst te allen tijde 

tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van [aantal] 

weken/maanden. Terstond na het daartoe genomen besluit, stelt de ene partij de andere 

schriftelijk in kennis van de beëindiging.  

 

 

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum].  

 

 

De Stichting UVV:     De opdrachtgever: 

 

 

 

 

___________________     __________________  

 

Stichting [naam ]      Stichting [naam ] 

Namens deze: de heer / mevrouw [naam]  Namens deze: de heer / mevrouw [naam] 


