
OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

 

De ondergetekenden: 

1. De Stichting Unie Van Vrijwilligers Zeist, gevestigd aan de Montessorilaan 26 te (3706) 

TD Zeist, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………… in de functie 

van …………, hierna te noemen “de Stichting UVV …………….” 

en 

2. De opdrachtgever naam instelling, adres en woonplaats, ten deze rechtsgeldig 

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

hierna te noemen “de opdrachtgever” 

 

In aanmerking nemende: 

– dat Opdrachtgever in het kader van haar ondernemingsactiviteiten regelmatig 

behoefte heeft aan externe ondersteuning voor het uitvoeren van diverse 

werkzaamheden door vrijwilligers; 

– dat Opdrachtgever daartoe overeenkomsten van opdracht sluit met de Stichting UVV 

………..; 

– dat Stichting UVV ………..bereid is en in staat is dergelijke opdrachten van tijd tot tijd 

aan te nemen en door haar vrijwilligers laat uitvoeren; 

– dat Partijen gezien de aard van de te verrichten werkzaamheden samenwerken op 

basis van een overeenkomst van opdracht en uitdrukkelijk niet de intentie hebben een 

arbeidsovereenkomst aan te gaan; 

– dat het Opdrachtgever vrij staat ter zake van de opgedragen werkzaamheden 

aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 7:402 BW, terwijl de vrijwilligers niettemin 



de opdracht als zelfstandige uitvoert en in grote mate vrij is te bepalen op welke wijze 

de opdracht wordt uitgevoerd; 

– dat Opdrachtgever en Stichting UVV ………….die maatregelen nemen die 

nodig/mogelijk zijn om zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen over de plicht tot het 

niet afdragen of voldoen van loonheffingen; 

– dat Partijen hun contractuele relatie hierbij schriftelijk wensen vast te leggen.  

– Dat deze overeenkomst een overeenkomst van opdracht is in de zin van de artikelen 

7:400 e.v. BW; 

 

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 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 

Zeist bij de opdrachtgever werkzaamheden zullen uitoefenen. 

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. 

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 …… 

mevrouw/de heer …………. (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 vast (op basis van 

het openbaar vervoer) voor de vrijwilligers 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. 

2.2 De opdrachtgever zal het onder lid 1 van dit artikel genoemde vergoeding aan de hand 

van een ingevulde presentielijst van de vrijwilligers per kwartaal een factuur van de 

stichting UVV ……….ontvangen, welke binnen 30 dagen na ontvangst zal worden 

voldaan. 

 

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 één maand. 

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

kennis van de beëindiging. 

 

Artikel 4. Slotbepalingen 

5.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, dan wel nadere 

overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 

5.2  Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst 

kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 

 

 

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

De opdrachtgever: 



 

___________________  

Opdrachtgever  

Namens deze: de heer / mevrouw [naam] 

 

 

De stichting Unie van Vrijwilligers …………: 

 

 

__________________ 

Stichting Unie Van Vrijwilligers ………… 

Namens deze: de heer/mevrouw  ………….. 


