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Vrijwilligersovereenkomst 
 

 

 

 

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 heer / mevrouw [naam], wonende aan de [adres], te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen “de 

vrijwilliger” 

 

 

In aanmerking nemende dat:  

 

- partijen een overeenkomst wensen aan te gaan tot het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden 

bij derden, zijnde de opdrachtgevers van de Stichting UVV; 

- partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek 

dan wel het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen beogen te sluiten;  

- er tussen partijen eveneens geen fictieve dienstbetrekking bestaat; 

- de vrijwilliger bekend is met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst dan ook niet 

verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; 

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 Aard van de werkzaamheden 

1.1 De vrijwilliger zal door de Stichting UVV ter beschikking worden gesteld aan een van haar 

opdrachtgevers teneinde voor die betreffende opdrachtgever op vrijwillige basis 

werkzaamheden te verrichten.  

1.2 Bij de plaatsing van de vrijwilliger bij een opdrachtgever, zal de Stichting UVV rekening 

houden met de mogelijkheden en de wensen van de vrijwilliger.  

1.3 Indien de werkzaamheden bij een opdrachtgever eindigen, zal de Stichting UVV zich 

inspannen om de vrijwilliger op een andere opdracht te plaatsen.  

 

Artikel 2 Begeleiding en scholing 

2.1 De vrijwilliger krijgt deskundige begeleiding vanuit de Stichting UVV, in de persoon van 

de heer / mevrouw [naam] [(functie)]. 

2.2 Bij vragen en problemen op de werkplek, schakelt de vrijwilliger de in voorgaand lid 

vermelde contactpersoon van de Stichting UVV in. 

2.3 De Stichting UVV zal er naar streven dat de vrijwilliger bij de opdrachtgever zo veel 

mogelijk in staat wordt gesteld zijn deskundigheid te vergroten. 

2.4 De vrijwilliger zal op verzoek van de Stichting UVV de door de Stichting UVV nodig 

geachte scholing volgen. 
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Artikel 3 Verhindering 

In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de 

Stichting UVV, in de persoon van de heer / mevrouw [naam] [(functie)] hiervan tijdig op de 

hoogte stellen.  

 

Artikel 4 Onkostenvergoeding 

4.1 De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem uitgeoefende werkzaamheden. 

4.2 De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten (reiskosten en 

overige onkosten). Deze vergoeding vindt alleen plaats indien en nadat de vrijwilliger de 

bijbehorende betalingsbewijzen heeft overlegd aan de Stichting UVV. De Stichting UVV 

zal de vergoeding maandelijks / per kwartaal overmaken op de door de vrijwilliger 

opgegeven bankrekening. 

 

Artikel 5 Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen  

De Stichting UVV heeft ten behoeve van de vrijwilliger een ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

 

Artikel 6 Geheimhouding.  

Het is de vrijwilliger verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de 

Stichting UVV informatie te verstrekken aan derden omtrent alles wat hem door zijn werk 

als vrijwilliger ter kennis is gekomen en waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of 

waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.  

 

Artikel 7 Duur en einde van de overeenkomst 

7.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. 

7.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.  

7.3 Zowel de vrijwilliger als de Stichting UVV kan deze overeenkomst door schriftelijke 

opzegging te allen tijde beëindigen, met een opzegtermijn van [...] weken / [...] 

maand(en). 

7.4 In geval van disfunctioneren en/of wangedrag van de vrijwilliger, kan de Stichting UVV 

deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, derhalve zonder inachtneming van een 

opzegtermijn, beëindigen. 

7.5 Op verzoek van de vrijwilliger zal de Stichting UVV bij het einde van de overeenkomst 

een getuigschrift opstellen.  

 

 

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

heeft een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.  

 

 

De Stichting UVV:      De vrijwilliger: 

 

 

 

___________________      __________________  

 

Stichting [naam ]       de heer / mevrouw [naam] 

Namens deze: de heer / mevrouw [naam]     
 


