ZELFSTANDIGENOVEREENKOMST
Contractnummer: AG-[INSERT CONTRACT NUMBER]

CONTRACT FOR SERVICES
Contract number: AG-[INSERT CONTRACT NUMBER]
1.

1.

The private company with limited liability ARROWS
GROUP B.V., with its registered office and place of
business at [street and house number] [postcode and
place], for these purposes validly represented by Mr
[initials and surname], hereinafter referred to as: “AG”,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARROWS GROUP B.V., gevestigd en kantoorhoudende te
[postcode en vestingsplaats], aan de [straatnaam en
huisnummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
[voorletters en achternaam], hierna nader te noemen:
“AG”,

and
en
2.

2.

[name of company], with its registered office and place
of business at [street and house number] [postcode
and place], for these purposes validly represented by
Mr [initials and surname], hereinafter referred to as:
“the Contractor”,

hierna tevens gezamenlijk te noemen: “partijen”

hereinafter also jointly referred to as the "Parties".
WHEREAS:
-

-

-

-

-

1
1.1

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
-

The Contractor possesses the required expertise and has
agreed to provide the required expertise and thereby to fulfil
an assignment or to provide services to the (End) Client of
AG;
the Contractor is also permitted to perform work for other
clients;
the Parties do not wish to enter into an employment
agreement in the meaning of Article 7:610 et seq. of the
Dutch Civil Code (DCC) or a temporary-employment
agency contract pursuant to Article 7:690 DCC, but the
Parties exclusively wish to enter into a contract on the basis
of a contract for services pursuant to Articles 7:400 et seq.
DCC;
the Parties wish to avoid the notional employment
relationship contracted via an intermediary. the Parties
opt, if the case arises, to exclude the notional employment
relationship of homeworkers or equivalent persons and to
draw up and sign an agreement to that effect before any
payment is made;
the agreement is based on the model agreement drawn up
by the Dutch Tax Authorities no. 9015550000-09-02 and at
least the matters regulated there will be included in this
agreement;
AG can never be obliged to issue an assignment to the
Contractor;
the Parties wish to take account of the arrangements they
have made in this Agreement.

THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:
DEFINITIONS AND GENERAL
The terms referred to in this contract have the following
meaning:

[naam bedrijf], gevestigd en kantoorhoudend aan de
[straatnaam
en
huisnummer],
rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer [voorletters en
achternaam], hierna nader te noemen : “Zelfstandige”,

-

-

-

-

Zelfstandige beschikt over de vereiste expertise en heeft
toegestemd in het leveren van de vereiste expertise en
zodoende een opdracht te vervullen voor c.q. diensten te
leveren aan de (Eind)Cliënt van AG;
Zelfstandige het is toegestaan om ook ten behoeve van
andere opdrachtgevers werkzaamheden te verrichten;
partijen geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel
7:610 e.v. BW wensen aan te gaan dan wel een
uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW, maar partijen
uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van
een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 e.v. BW;

partijen de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen
voorkomen. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende
gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of
gelijkgestelden buiten toepassing te laten en daartoe de
overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat
uitbetaling plaatsvindt;
de overeenkomst gebaseerd is op de door de
Belastingdienst
9015550000-09-02
opgestelde
modelovereenkomst en tenminste de daarin geregelde
zaken in de onderhavige overeenkomst zijn opgenomen;
AG nimmer kan worden verplicht de Zelfstandige een
opdracht te verstrekken;
partijen de tussen hen gemaakte afspraken wensen te
verdisconteren in de onderhavige Overeenkomst.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1
1.1

DEFINITIES EN ALGEMEEN
De in dit contract gehanteerde termen hebben de volgende
betekenis:

-

-

-

-

Intellectual Property Rights: comprise but are not
limited to copyrights, patents, utility models,
trademarks, trade mark rights, service marks, design
rights (both registered and unregistered), database
rights and copyright protected information to all
materials, designs, programs, reports, manuals,
visual aids and any other material created pursuant
to
this
Agreement.

-

the Contractor: the company with which the
Agreement is entered into in order to fulfil an
assignment for or provide services to the (End) Client
of
AG,
including
the
Consultant.

-

Consultant: the Contractor/freelancer who performs
the services for an (End) Client of AG and who is
mentioned as such in Annex 1 of this Agreement.
Client: the company which has concluded a contract
for services with AG as regards acting as an agent
for a self-employed person, in order to perform
services for the benefit of the (End) Client, and which
is mentioned as such in Annex 1 of this Agreement.

-

-

-

Agreement: the agreement between AG and the
Contractor, consisting of this document and any
annex(es).
Service(s): all the services to be provided to the
(End) Client and/or assignments to be carried out by
the Contractor for the benefit of the (End) Client, as
described in this document and any annexes.
Confidential Information: all information relating to
the company and affairs of both AG and its affiliated
companies, as the (End) Client of AG, including but
not exclusively information relating to the identity of
the company and the affairs of customers and
clients, employees and also potential customers and
clients of all parties which are introduced to or are
acquired by one of the Parties, which are or can
reasonably be deemed to be confidential by all the
parties or as personal data in the meaning of the
Personal Data Protection Act (Wet bescherming
persoonsgegevens - Wbp), regardless of whether
such tangible information is or is not designated as
'confidential'.

-

-

-

-

-

-

(End) Client: the company where the Contractor
actually performs an assignment or provides
services.

-

Overeenkomst: de overeenkomst tussen AG en de
Zelfstandige, die bestaat uit dit document en (een)
eventuele bijlage(n).
Dienst(en): alle door de Zelfstandige geleverde
diensten voor c.q. de te leveren opdracht aan de
(Eind)Cliënt die in dit document en eventuele bijlagen
zijn beschreven.
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die
betrekking heeft op het
bedrijf
en de
aangelegenheden van zowel AG en aan haar
gelieerde ondernemingen, als de (Eind)Cliënt van
AG, waaronder valt te verstaan onder meer doch niet
uitsluitend informatie die betrekking heeft op de
identiteit van het bedrijf en de aangelegenheden van
klanten en opdrachtgevers, werknemers, alsmede de
potentiële klanten en opdrachtgevers van alle partijen
die onder de aandacht wordt gebracht of in het bezit
komt van één der partijen, en die door alle partijen
beschouwd wordt, of redelijkerwijze beschouwd zou
kunnen worden, als vertrouwelijk dan wel als een
persoonsgegeven in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), ongeacht of die tastbare
informatie nu wel of niet als 'vertrouwelijk' is
aangemerkt.
Intellectuele eigendomsrechten: omvatten maar
worden niet beperkt tot auteursrechten, octrooien,
gebruiksmodellen, handelsmerken, merkrechten,
dienstmerken, ontwerprechten (zowel geregistreerd
als
ongeregistreerd),
databankrechten
en
auteursrechtelijk beschermde informatie in alle
materialen, ontwerpen, programma's, rapporten,
handleidingen, visuele hulpmiddelen en enig ander
materiaal opgemaakt krachtens deze Overeenkomst.
Zelfstandige: de onderneming waarmee de
Overeenkomst wordt aangegaan teneinde een
opdracht te vervullen voor c.q. diensten te leveren
aan de (Eind)Cliënt van AG en hieronder wordt mede
begrepen de Consultant.
Consultant: de Zelfstandige/freelancer die de
diensten uitvoert ten behoeve van een (Eind)Cliënt
van AG en als zodanig wordt vermeld in Bijlage 1 van
deze Overeenkomst.
Cliënt:
de
onderneming
die
een
opdrachtovereenkomst heeft gesloten met AG ter
zake de bemiddeling van een zelfstandige, om ten
behoeve van de (Eind)Client diensten uit te voeren
en als zodanig vermeld is in Bijlage 1 van deze
Overeenkomst.
(Eind)Cliënt: de onderneming waar de Zelfstandige
daadwerkelijk een opdracht voor vervult dan wel
diensten levert.

1.2

The provisions in the preamble of this Agreement form an
integral
part
of
this
Agreement.

1.2

Hetgeen is bepaald in de considerans van deze
Overeenkomst maakt integraal onderdeel uit van deze
Overeenkomst.

2
2.1

PERFORMANCE OF THE SERVICES

2
2.1

UITVOERING VAN DE DIENSTEN

The Agreement has been entered into for the period referred
to in Annex 1 of this Agreement and the activities will be

De Overeenkomst is aangegaan voor de in Bijlage 1 bij deze
Overeenkomst genoemde periode en de werkzaamheden

zullen worden verricht zoals omschreven in Bijlage 1.
Zelfstandige accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de
volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden/ Diensten

performed as described in Annex 1. The Contractor accepts
the assignment and thereby accepts full responsibility for the
correct performance of the agreed work/Services.

2.2

It is up to the Contractor to plan / organise the Services as it
sees fit and to perform these as agreed with the (End) Client.
The Contractor will perform its task entirely independently and
will decide under what circumstances it will provide the
Services. However, insofar as necessary for the performance
of the assignment, there will be coordination with the (End)
Client in the event of collaboration with other parties, such that
the assignment runs optimally. If necessary for the activities,
the Contractor will comply with the working hours at the (End)
Client. This Agreement is not an exclusive agreement and
nothing in this Agreement will prevent the Contractor from
providing
other
services
to
third
parties.

2.3

The Contractor will as far as possible use its own equipment
and/or other goods for the purpose of performing the Services.
If resources of the (End) Client are needed to provide the
Services, AG will charge the related costs to the Contractor.
The Parties will enter into consultations with each other
regarding the resources and the associated costs.

2.4

The Contractor will provide the Services as it sees fit and
without instructions and supervision from the (End) Client.
There is no question of making available the Contractor in the
meaning of the Allocation of Workers via Intermediaries Act
(Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs - WAADI).
The (End) Client can issue guidelines and instructions
regarding the result of the Services.

2.5

AG is not obliged to recommend the Contractor to the (End)
Client to provide the Services.

2.6

The Contractor warrants on signing this Agreement that:

2.6.1 all the information regarding the expertise and
experience and training of the Contractor provided to
AG and/or to the (End) Client of AG in the context of
acting as an intermediary is correct and complete and
up to date; and

2.6.2 that he/she accepts full responsibility for performing
the agreed activities in the correct manner; and

2.6.3 in the event that he/she at any time foresees that
he/she cannot comply with the obligations under this
Agreement or not on time or not properly, then he/she
will inform the (End) Client thereof immediately; and

2.6.4 the Contractor is obliged when signing this Agreement
to submit to AG and the (End) Client a copy of a valid
work and residence permit in the Netherlands;

2.6.5 that the Contractor does not have any criminal
convictions or prosecutions to its name which would
affect the decision by AG and/or the (End) Client to
grant the Contractor access to the site(s) or systems
of the (End) Client, or to allow it to provide the
Services;

2.2

Het is aan de Zelfstandige om de Diensten naar eigen inzicht
te plannen / in te delen en uit te voeren zoals overeengekomen
met de (Eind)Cliënt. Zelfstandige vervult zijn taak in volledige
onafhankelijkheid
en
bepaalt
zelf
onder
welke
omstandigheden hij de Diensten verleent. Wel vindt, voor
zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is,
afstemming met de (Eind)Cliënt plaats ingeval van
samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal
verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt
Zelfstandige zich naar de arbeidstijden bij de (Eind)Cliënt.
Deze Overeenkomst is geen exclusieve overeenkomst en mag
niets binnen deze Overeenkomst de Zelfstandige ervan
weerhouden andere diensten te verlenen aan derden.

2.3

Zelfstandige gebruikt zoveel mogelijk zijn eigen apparatuur en
of andere goederen ten behoeve van de uitvoering van de
Diensten. Ingeval hulpmiddelen van de (Eind)Cliënt
noodzakelijk zijn bij het leveren van de Diensten, brengt AG
de kosten die hiermee samenhangen in rekening bij
Zelfstandige. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over
de hulpmiddelen en de daaraan verbonden kosten.
Zelfstandige levert de Diensten naar eigen inzicht en zonder
leiding en toezicht van de (Eind)Cliënt. Er is geenszins sprake
van terbeschikkingstelling van de Zelfstandige in de zin van de
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De
(Eind)Cliënt kan wel aanwijzingen en instructies geven
omtrent
het
resultaat
van
de
Diensten.

2.4

2.5

AG is niet verplicht de Zelfstandige voor te dragen aan de
(Eind)Cliënt voor het verlenen van Diensten.

2.6

De Zelfstandige garandeert bij ondertekening van deze
Overeenkomst dat:

2.6.1 alle informatie betreffende de deskundigheid en
ervaring en opleiding van de Zelfstandige die aan AG
en/of aan de (Eind)Cliënt van AG is verstrekt in het
kader van de bemiddeling juist en volledig en actueel
is; en

2.6.2 dat hij/zij de volle verantwoordelijkheid voor het op de
juiste wijze uitvoeren van de
werkzaamheden aanvaardt; en

overeengekomen

2.6.3 ingeval hij/zij op enig moment voorziet dat hij/zij de
verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst niet, niet
tijdig, of niet naar behoren kan nakomen, hij/zij de
(Eind)Cliënt hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt; en

2.6.4 de Zelfstandige is verplicht bij ondertekening van deze
Overeenkomst een afschrift van een in Nederland
geldige werk- en verblijfsvergunning aan AG en de
(Eind)Cliënt te verstrekken;

2.6.5 dat

de
Zelfstandige
geen
strafrechtelijke
veroordelingen dan wel onderzoek op zijn naam heeft
als gevolg waarvan de beslissing door AG en/of de
(Eind)Cliënt om de Zelfstandige toegang te verschaffen
tot de locatie(s) of de systemen (Eind)Cliënt, of om de
Diensten te verlenen, beïnvloed zou worden;

2.6.6 that the Contractor is not hindered by another

2.6.6 dat de Zelfstandige niet belemmerd wordt door een

agreement or arrangement or any restriction in law or
with a third party.

andere overeenkomst of regeling of enige beperking op
grond van de wet dan wel met een derde.

2.7

The Contractor and AG wish to avoid the application of the
notional employment relationship contracted via an
intermediary. For this reason, it is important that the
Contractor performs the activities in the exercise of a
company or the independent performance of a profession. AG
can reasonably assume (evidentiary presumption) that this
is the case if it, in addition to this Agreement: a. determines: that the Contractor is registered in the Trade Register; - the
VAT number of the Contractor; and b. in any event has
entered into agreements about: - the liability of the Contractor
towards the Third Party; - a non-competition and/or business
relations clause which does not unreasonably limit the
Contractor as regards acquiring or performing assignments
for other clients; - the risk of non-payment by the Third Party.
The evidentiary presumption in the foregoing does not apply
if the Contractor mainly works for AG on the basis of
successive contracts for a joint longer duration than is usual
based on the type of work.

2.8

The Contractor warrants that, prior to the commencement of
the Agreement, it will provide the following documents to AG
for the purposes of acting as an intermediary:

2.7

Zelfstandige en AG willen de toepasselijkheid van de fictieve
dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen. Daarvoor is
van belang dat Zelfstandige de werkzaamheden verricht in de
uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening
van een beroep. AG mag redelijkerwijs aannemen
(bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als hij, in aanvulling
op deze overeenkomst: a. vastlegt: - de inschrijving van
Zelfstandige bij de Kamer van Koophandel; - het BTWnummer van Zelfstandige; en b. in ieder geval afspraken heeft
gemaakt over: - aansprakelijkheid van Zelfstandige jegens de
Derde; - een concurrentie- en/of relatiebeding dat de
Zelfstandige niet onredelijk beperkt in het verwerven of
uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers; - het
risico van non-betaling door de Derde. Het bewijsvermoeden
van het voorgaan is niet van toepassing indien Zelfstandige
hoofdzakelijk werkzaam is voor AG op basis van (opvolgende)
opdrachten van (gezamenlijk) langere duur dan gelet op de
aard van de werkzaamheden gebruikelijk is.

2.8

Zelfstandige staat er voor in dat hij, voor het ingaan van de
Overeenkomst, aan AG ten behoeve van de bemiddeling de
volgende documenten zal verstrekken:

2.8.1 Bewijs van zijn BTW registratie;
2.8.2 Details met betrekking tot zijn bankrekening en IBAN

2.8.1 Proof of its VAT registration;
2.8.2 Details concerning its bank account and IBAN number

nummer (voor betalingsdoeleinden);

(for payment purposes);

2.8.3 Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel;
2.8.4 Kopie van de polis van beroeps- en

2.8.3 Proof of registration in the Trade Register;
2.8.4 Copy of the professional and business liability

aansprakelijkheidsverzekering.

insurance policy.

3
3.1

BETALING VAN FACTUREN

If the (End) Client does not comply or only complies in part
with its payment obligations vis-à-vis AG and this is the
Contractor’s fault, the Contractor will not be entitled to
payment of the fee and will have to refund any payment it has
received or that has been credited to its account. If, for
reasons other than the aforementioned ones, the (End) Client
does not comply or only complies in part with its payment
obligations towards AG, the Contractor will also not be entitled
to payment of the fee to that extent. This forms part of the
debtor risk of the Contractor in the context of
entrepreneurship.

3.2

Indien de (Eind)Cliënt de betalingsverplichtingen aan AG
niet of niet geheel nakomt en dit te wijten is aan de
Zelfstandige, heeft de Zelfstandige eveneens in zoverre geen
recht op uitbetaling van het honorarium en dient terugbetaling
plaats te vinden indien en voor zover Zelfstandige gelden
heeft ontvangen of op zijn rekening zijn bijgeschreven.

The Contractor cannot charge AG for the time and costs that
it loses by following courses, training and so on, which are
necessary for the proper performance of the assignment.

3.3

De tijd en kosten die Zelfstandige kwijt is met het volgen van
cursussen, opleidingen e.d. die benodigd zijn voor het goed
vervullen van de opdracht kan Zelfstandige niet in rekening
brengen bij AG.

3
3.1

PAYMENT OF INVOICES

3.2

3.3

The rate which the Contractor can charge AG has been laid
down in Annex 1 forming part of this Agreement. Unless
stated otherwise, this rate is an all-in rate, which includes
accommodation costs, travel expenses and other costs.
Unless stated otherwise, this rate applies to all hours worked,
regardless of the time when work is performed. The rate
includes any payroll tax and social security contributions.

Het tarief dat door Zelfstandige bij AG in rekening mag
worden gebracht, is vastgesteld in de bij deze Overeenkomst
behorende Bijlage 1. Tenzij anders weergegeven betreft dit
tarief een all-in tarief, waarin verblijfkosten, reiskosten en
overige kosten zijn opgenomen. Tenzij anders weergegeven
geldt dit tarief voor alle gemaakte uren, ongeacht op welk
tijdstip gewerkt is. In het tarief zijn eventuele loonbelasting en
sociale premies begrepen.

3.4

If resources of the (End) Client are needed when performing
the assignment, then the (End) Client will charge the related
costs and AG can set off this amount against the amounts it
has to pay the Contractor. AG will not make any resources
available to the Contractor. The Parties will enter into
consultations with each other regarding the resources and
the associated costs.

3.4

Ingeval hulpmiddelen van de (Eind)Cliënt noodzakelijk zijn
bij de uitvoering van de opdracht, dan brengt de (Eind)Client
de daarmee samenhangende kosten in rekening en mag AG
dit bedrag met de door haar aan Zelfstandige bedragen
verrekenen. AG stelt geen hulpmiddelen ter beschikking aan
de Zelfstandige. Partijen zullen met elkaar in overleg treden
over de hulpmiddelen en de daaraan verbonden kosten.

3.5

All of the amounts to be paid in the context of this Agreement
and Annex 1 are exclusive of VAT.

3.5

Alle in het kader van deze Overeenkomst en Bijlage 1 te
betalen bedragen zijn exclusief BTW.

3.6

During the period when the Contractor, for whatever reasons
and for whoever's risk, does not perform any work or if the
Services have not entirely commenced on the agreed
commencement date, the Contractor will not be entitled to
compensation of any kind whatsoever.

3.6

Gedurende de periode dat de Zelfstandige om wat voor
redenen en voor wiens risico ook geen werkzaamheden
verricht dan wel de Diensten niet (geheel) zijn aangevangen
op de afgesproken aanvangsdatum, heeft de Zelfstandige
geen aanspraak op vergoeding van welke aard dan ook.

3.7

The Contractor will record the time it has spent on the
Services it has provided to the (End) Client using monthly
timesheets. These statements must be approved by the (End)
Client. The approved statements must be received by AG at
the latest by the second working day of the new month at the
invoicing address stated in Annex 1. Later receipt by AG will
result in later payment. AG is only obliged to proceed to
payment if the Contractor has submitted a statement
approved by the (End) Client to AG.

3.7

3.8

Invoices, supported with approved statements, will be paid to
the Contractor on the 30th of the new month, if approved
statements and a valid invoice have been received within the
stated time limit. Payments of approved statements and
invoices received later will be made on the 15th day of the
following month, or as otherwise stated in Annex 1. The
Contractor warrants that the completed hours on the
statements are correct and accurate. The Contractor accepts
that failure to submit and obtain the signature/electronic
approval of the (End) Client for hours worked can result in
postponement or non-payment. The Contractor is not entitled
to compensation for expenses incurred for whatever reason,
unless agreed otherwise between AG and the Contractor.

3.8

De Zelfstandige zal op maandelijkse overzichten de tijd
bijhouden die hij heeft besteed aan de door hem geleverde
Diensten aan de (Eind)Cliënt. Deze overzichten moeten
worden geaccordeerd door de (Eind)Cliënt.
De
geaccordeerde overzichten dienen uiterlijk binnen de tweede
werkdag van de nieuwe maand door AG te zijn ontvangen op
het factuuradres dat vermeld staat in Bijlage 1. Latere
ontvangst door AG, heeft latere betaling tot gevolg. AG is
alleen verplicht tot betaling over te gaan indien de Zelfstandige
een door de (Eind)Cliënt geaccordeerde overzicht aan AG
verstrekt.
Facturen, ondersteund door geaccordeerde overzichten,
zullen op de 30e van de nieuwe maand, indien binnen de
gestelde termijn geaccordeerde overzichten en een geldige
factuur is ontvangen, aan Zelfstandige worden betaald. De
betalingen van later ontvangen geaccordeerde overzichten en
facturen worden verricht op de 15e dag van de
daaropvolgende maand, of zoals anderszins aangegeven in
Bijlage 1. De Zelfstandige garandeert dat de ingevulde uren
op de overzichten correct en nauwkeurig zijn. De Zelfstandige
erkent dat nalatigheid in het verstrekken en verkrijgen van de
handtekening/elektronische goedkeuring van de (Eind)Cliënt
voor uren kan leiden tot uitstel van dan wel geen betaling. De
Zelfstandige heeft geen recht op vergoeding van gemaakte
onkosten waar dan ook voor, tenzij anders overeengekomen
tussen AG en de Zelfstandige.

3.9

Time that has been spent exceeding the number of hours
stated in the relevant Annex 1 must be approved by the (End)
Client and AG and will only be paid at the rate stated in the
relevant Annex 1. There is no other entitlement to payment.

3.10 If it turns out at a later time that the invoice submitted by the
Contractor was unlawful or incorrect, the Contractor will be
required to repay to AG on first request any excess amount
received.

3.11 AG is entitled unilaterally to reduce the payments due in order
to be able to comply with its statutory obligations. AG is
entitled to deduct any bank costs it incurs or will incur when
paying the amounts due to the Contractor from these
amounts.

3.12 AG will not deduct and pay any payroll tax and employee
insurance premiums from the fees due in the framework of
this Agreement.

3.9

Besteedde tijd die het aantal uren overschrijdt dat in de
betreffende Bijlage 1 is vermeld dient goedgekeurd te zijn door
de (Eind)Cliënt en AG en zal alleen worden vergoed tegen het
in de betreffende Bijlage 1 vermelde tarief. Anders bestaat
geen aanspraak op betaling.

3.10 Indien op een later tijdstip blijkt dat de door Zelfstandige
ingezonden factuur niet rechtmatig of onjuist was, is
Zelfstandige gehouden eventueel teveel ontvangen bedragen
op eerste vordering van AG terug te betalen.

3.11 AG is gerechtigd om de verschuldigde betalingen eenzijdig te
verminderen om te kunnen voldoen aan haar wettelijke
verplichtingen. AG is gerechtigd om de bankkosten die zij
maakt of zal maken bij het betalen van verschuldigde
bedragen aan de Zelfstandige in mindering te brengen op
deze bedragen.

3.12 AG Opdrachtgever zal over de in het kader van deze
Overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en
premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

4
4.1

SECRECY, DATA LEAKS AND INTEGRITY
The Contractor warrants:

4
4.1

GEHEIMHOUDING, DATALEKKEN EN INTEGRITEIT
De Zelfstandige garandeert:

4.1.1 that, unless legally permitted, the Contractor will not

4.1.1 dat tenzij rechtens toegestaan, de Zelfstandige geen

disclose any Confidential Information regarding AG
and/or its affiliated company(ies) or the (End) Client
without the prior written permission of AG and/or the
(End) Client;

Vertrouwelijke Informatie betreffende AG en/of de aan
haar gelieerde onderneming(en), of de (Eind)Cliënt zal
openbaren
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van AG, en/of de (Eind)Cliënt;

4.1.2 that the Contractor will not make any unauthorised use

4.1.2 dat de Zelfstandige geen onbevoegd gebruik zal

of Confidential Information belonging to AG or the
(End) Client;

maken van Vertrouwelijke Informatie die AG dan wel de
(Eind)Cliënt toebehoord;

4.1.3 that the Contractor will ensure that, both during and

4.1.3 dat de Zelfstandige ervoor zorg zal dragen dat, zowel

after the Agreement, it will keep information relating to
the rates paid by AG to the Contractor confidential as
regards third parties;

tijdens als na de Overeenkomst, informatie betreffende
door AG aan de Zelfstandige betaalde tarieven
vertrouwelijk behandelen/behandelt ten aanzien van
derden;

4.1.4 that the Contractor will ensure that it does not process
any personal data other than that permitted on the
grounds of the Wbp and related legislation and
regulations;

4.1.4 dat de Zelfstandige ervoor zal zorg dragen dat hij geen

4.1.5 that there are sufficient guarantees regarding

4.1.5 voldoende waarborgen ten aanzien van de naleving

compliance with the duty of the Contractor to notify
data leaks on the basis of the Wbp and the Policy
Rules for the application of Article 34a of the Wbp. If
there is a data leak, the Contractor is obliged to inform
AG thereof as soon as the data leak becomes known,
and after consultation with AG the data leak will be
reported to the Personal Data Authority (Autoriteit
Persoonsgegevens) in consultation with the
Contractor. In the case of each data leak, the
Contractor is obliged to inform Mr [insert name] at AG
in full by telephone and in writing by registered letter
regarding the incident and to send AG all the
necessary information in this regard. The Contractor
warrants that it will keep AG informed about any new
developments regarding an incident in relation to a
data leak and also what measures the Contractor has
taken in order to limit the incident and to prevent
repetition;

4.1.6 that the Contractor will inform AG and/or its (End)
Client immediately if it becomes known that an
unauthorised person is in possession of any
Confidential Information or uses this or gains
knowledge of this, whether or not during the term of the
Agreement, and it will provide the cooperation deemed
reasonable to deal with such a situation;

4.1.7 that the Contractor understands and agrees by signing
this Agreement that, when the Services are provided,
personal data in relation to the Consultant may be
processed by the (End) Client and/or AG for the
administrative implementation of the agreement
between AG and the (End) Client. The Contractor will
ensure that the Consultant understands and expressly
agrees that, when the Services are provided, the (End)
Client and/or AG or any other party can transfer
personal data regarding the Consultant outside the

persoonsgegevens verwerkt dan hetgeen is
toegestaan op grond van de Wbp en aanverwante weten regelgeving;
van de op hem rustende meldplicht datalekken op
grond van de Wbp en de Beleidsregels voor toepassing
van artikel 34a van de Wbp. Indien sprake is van een
datalek, is de Zelfstandige verplicht direct na het
bekend worden van de datalek, AG hiervan op de
hoogte te stellen en na overleg met AG, zal in onderling
overleg door de Zelfstandige melding worden gedaan
van de datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Zelfstandige is verplicht bij iedere datalek AG
telefonisch de heer [invullen] en schriftelijk per
aangetekende brief volledig te informeren over het
incident en AG te voorzien van alle benodigde
informatie dienaangaande. De Zelfstandige garandeert
AG op de hoogte te houden van eventuele nieuwe
ontwikkelingen rond een incident met betrekking tot
een datalek en tevens welke maatregelen de
Zelfstandige heeft genomen om het incident te
beperken
en
herhaling
te
voorkomen;

4.1.6 dat de Zelfstandige AG en/of diens (Eind)Cliënt er
onmiddellijk van op de hoogte zal stellen, indien
bekend wordt dat een niet-bevoegde persoon enige
Vertrouwelijke Informatie bezit, gebruikt of er kennis
van heeft, al dan niet tijdens of na de looptijd van de
Overeenkomst, en zal die medewerking verlenen die
redelijk wordt geacht bij de aanpak van een dergelijke
situatie;

4.1.7 dat de Zelfstandige begrijpt en door ondertekening van
deze Overeenkomst ermee instemt dat bij de levering
van Diensten, persoonlijke gegevens met betrekking
tot de Consultant kunnen worden verwerkt door de
(Eind)Cliënt en/of AG voor de administratieve
uitvoering van de overeenkomst tussen AG en de
(Eind)Cliënt. De Zelfstandige zal ervoor zorg dragen
dat de Consultant begrijpt en uitdrukkelijk ermee
instemt dat bij de levering van Diensten, de (Eind)Cliënt
en/of AG of enig ander bij de verwerking van gegevens

ten behoeve van de (Eind)Cliënt en/of AG persoonlijke
gegevens betreffende de Consultant buiten de
Europese Unie kan overdragen. De Zelfstandige
garandeert dat de Consultant uitdrukkelijk toestemming
heeft gegeven voor dergelijke verwerking (waaronder
deze eventuele overdracht), met dien verstande dat
eventuele persoonlijke gegevens eerlijk en rechtmatig
worden verwerkt in overeenstemming met de Wbp, en
daarvan op verzoek van AG bewijs overleggen.

European Union when processing data for the (End)
Client and/or AG. The Contractor warrants that the
Consultant has given express permission for such
processing (including this potential transfer), with the
proviso that any personal data has been processed
honestly and lawfully in accordance with the Wbp, and
will submit proof of this at AG's request.

4.2

4.2

The Contractor will agree to sign any confidentiality
agreement/provisions and/or any other provisions which the
(End) Client sends him.

5
5.1

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Rights and other Confidential Information, know-how and all
other property rights to, but not exclusively, all documentation
and other material, including computer programs supplied by
the Contractor in connection with the performance of the
Services will accrue to AG or to the (End) Client. The
Contractor will ensure that any idea, method, invention,
discovery, design, draft or other work that is made or created
by the Contractor in connection with the performance of this
Agreement is immediately reported to AG. The Contractor
also agrees that it will cooperate with the (End) Client in
obtaining all required licences or patents in connection with
this copyright and all other Intellectual Property Rights.

De Zelfstandige en AG komen overeen dat alle Intellectuele
eigendomsrechten en overige Vertrouwelijke Informatie,
knowhow en alle andere eigendomsrechten in onder meer
doch niet uitsluitend alle documentatie en ander materiaal, met
inbegrip van computerprogramma's die door de Zelfstandige
worden geleverd in verband met de uitvoering van de
Diensten, komen te rusten bij AG dan wel de (Eind)Cliënt. De
Zelfstandige zal zorg dragen voor onmiddellijke bekendmaking
aan AG van een idee, methode, uitvinding, ontdekking,
ontwerp, concept of overige werk dat is gemaakt of gecreëerd
door de Zelfstandige in verband met de uitvoering van deze
Overeenkomst. Ook komt de Zelfstandige overeen dat hij
medewerking zal geven aan de (Eind)Cliënt in het verkrijgen
van alle benodigde licenties of octrooien in verband met dit
copyright en alle andere Intellectuele eigendomsrechten.

5
The Contractor and AG agree that any Intellectual Property 5.1

5.2

The Contractor warrants that it is entitled to use all software
that it could possibly use in connection with providing the
Services, and that this use will not infringe the property rights
of third parties, and that all licences needed to use all software
have been obtained. The Contractor is always liable for any
financial and non-financial consequences of not lawfully
using,
obtaining
and
retaining
any
software.

6
6.1

OBLIGATIONS

6.2

6.3

De Zelfstandige zal instemmen met het ondertekenen van
enige geheimhoudingsovereenkomst/bepalingen en/of enige
andere bepaling die de (Eind)Cliënt hem doet toekomen.

5.2

De Zelfstandige garandeert dat hij het recht heeft om alle
software te gebruiken die hij mogelijkerwijs zal gebruiken in
verband met de verlening van de Diensten, en dat dit gebruik
geen inbreuk zal maken op de (eigendoms)rechten van
derden, en dat alle noodzakelijke licenties verband houdende
met het gebruik van alle software zijn aangeschaft. De
Zelfstandige is altijd zelf aansprakelijk voor alle financiële en
niet financiële gevolgen van het niet rechtmatig in gebruik
hebben, nemen en houden van enige software.

6
6.1

VERPLICHTINGEN

The Contractor and AG will comply with all legal or other
reasonable rules or obligations, including but not limited to
rules or obligations in the areas of health and safety, site
security and IT use and security, and take all reasonable
measures in order to guarantee their own safety, the safety of
the
Consultant
and/or
other
persons.

6.2

De Zelfstandige en AG zullen aan wettelijke of overige
redelijke regels of verplichtingen voldoen, waaronder doch niet
beperkt tot regels of verplichtingen op het gebied van
veiligheid en gezondheid, locatiebeveiliging en IT-gebruik en
beveiliging, en alle redelijke maatregelen nemen om de eigen
veiligheid, de veiligheid van de Consultant en of anderen te
garanderen.

If the Contractor is unable or unwilling to perform the Services,
the Contractor will inform AG thereof before 9.00 a.m. on the
first day on which this occurs.

6.3

Als de Zelfstandige niet in staat of niet bereid is de Diensten
te verrichten dient de Zelfstandige AG daarover voor 9:00 uur
op de eerste dag waarop dit zich voordoet te informeren.

The Contractor and AG are obliged to inform each other
immediately about i) every change to the performance of the
Services or any change relating to the Contractor which could
be relevant to the performance of this Agreement / the
provision of the Services, and ii) any inspection by a
government agency, and to send a copy of any notification of
a penalty report to AG.

De Zelfstandige en AG zijn verplicht elkaar direct te informeren
over i)iedere wijziging in de uitvoering van de Diensten dan wel
een wijziging verband houdend met de Zelfstandige, welke
relevant kan zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst /
de verlening van Diensten, en ii) enige inspectie door een
(overheid)instantie en een kopie van (een kennisgeving van)
een boeterapport aan AG te verstrekken.

6.4

The Contractor undertakes that, during a period of 12 months
following the termination of the Agreement, it will not enter into
any direct agreement, send price lists and/or make offers to
provide similar services to the (End) Client or a subsidiary or
partner company of the (End) Client or to the clients of the
(End) Client, other than via AG, subject to prior written
permission
from
AG.

6.4

De Zelfstandige doet de toezegging dat hij gedurende een
periode van 12 maanden volgend op de beëindiging van de
Overeenkomst, geen al dan niet directe overeenkomst aan zal
gaan, prijsopgaven en/of aanbiedingen te doen om
soortgelijke diensten te gaan leveren aan de (Eind)Cliënt of
aan een dochter- of partneronderneming van de (Eind)cliënt of
aan de cliënten van de (Eind)cliënt, anders dan via AG,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AG.

6.5

It is prohibited for the Contractor during the term of this
Agreement, and also during 12 months after termination
thereof, subject to prior written permission from AG, to hire
employees of AG and also employees of companies
associated with AG and also employees of the (End) Client or
otherwise to have these perform work for him, whether directly
or indirectly, in any manner whatsoever and in any form
whatsoever, in the widest sense of the word.

6.5

Het is de Zelfstandige niet toegestaan om gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst, alsmede gedurende 12
maanden na beëindiging daarvan, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van AG, medewerkers van AG
alsmede medewerkers van de aan AG gelieerde
onderneming(en) alsmede medewerkers van de (Eind)Cliënt
in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, op welke
wijze en in welke vorm dan ook, werkzaamheden voor hem te
laten verrichten in de ruimste zin des woord.

7
7.1

INSURANCE

7
7.1

VERZEKERING

7.2

The Contractor warrants to AG that the taxes, social security
contributions and insurance premiums due, wherever these
are payable, have been and will be paid on time and in their
entirety.

7.2

De Zelfstandige garandeert aan AG dat de verschuldigde
belastingen, sociale premies en verzekeringspremies, waar
dan ook verschuldigd, tijdig en geheel zijn en zullen worden
voldaan.

7.3

The Contractor warrants that, in the event that it uses a motor
vehicle to provide the Services to the (End) Client, it holds a
valid motor vehicle licence and insurance covering business
use.

7.3

De Zelfstandige waarborgt dat, ingeval hij een motorvoertuig
gebruikt voor het verlenen van Diensten aan de (Eind)Cliënt,
hij beschikt over een geldige motorvoertuigenbewijs-en
verzekering die zakelijk gebruik dekt.

7.4

The Contractor will send AG and the (End) Client evidence, if
required, in relation to taking out and continuing the
aforementioned insurance policies.

7.4

De Zelfstandige zal de AG en de (Eind)Cliënt bewijsmateriaal
aanleveren, indien vereist, met betrekking tot het aangaan en
voortzetting van de bovengenoemde verzekeringen.

8
8.1

TERMINATION

8
8.1

BEËINDIGING

8.2

Each of the Parties is entitled to terminate this Agreement with
immediate effect without recourse to a court of law, in its
entirety or partially, if:
a. the other party fails to perform its obligations under this
Agreement and this failure can be demonstrated in
writing;
b. an application is made to have the other party declared
bankrupt (by the other party), an application is made (by

8.2

Iedere Partij is gerechtigd deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. de wederpartij tekort is geschoten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze
tekortkoming schriftelijk aantoonbaar is;
b. (jegens) de wederpartij een verzoek tot faillissement heeft
(en/of is) ingediend, surséance van betaling of toepassing

The Contractor will maintain all appropriate insurance policies
for the duration of the Agreement, including the insurance
policies required by Dutch law. Such insurance will also
include a statutory professional and business liability
insurance, with minimum cover of € 1,500,000 per claim,
employer liability insurance and public liability insurance or
equivalents thereof. AG can furthermore state the type and
level of the required insurance in Annex 1.

Either party may give notice that it intends to terminate this
Agreement prematurely without stating reasons, with due
observance of a notice period of 1 (one) month. The
Agreement will be terminated in writing by registered letter.
The aforementioned notice period will commence on the date
of the written notice.

De Zelfstandige zal volledig en voor de duur van de
Overeenkomst alle aangewezen verzekeringen handhaven,
met inbegrip van de door de Nederlandse wet vereiste
verzekeringen. Deze verzekeringen omvatten ook een
wettelijke “beroeps en bedrijf” aansprakelijkheidsverzekering
met een minimumdekking van € 1.500.000, per eis, de
verzekering van de werkgeversaansprakelijkheid en openbare
aansprakelijkheidsverzekering of de equivalenten daarvan.
AG kan daarnaast de soort en het niveau van de verlangde
verzekering nader aangeven in Bijlage 1.

Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds,
zonder opgave van redenen, te beëindigen met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand. Beëindiging dient
schriftelijk per aangetekende post te geschieden. De hiervoor
omschreven opzegtermijn gaat lopen op de dag van de
schriftelijke opzegging.

c.

8.3

AG is entitled to terminate this Agreement with immediate
effect in its entirety or partially without recourse to a court of
law and without any costs arising for AG in this connection on
any basis whatsoever, if:
a. the Contractor is unable to perform the assignment for
any reason whatsoever (including but not limited to
sickness lasting longer than [2] weeks);
b. the (End) Client has informed AG that the Contractor is
guilty of misconduct in a manner which, according to its
reasonable conviction, renders it unacceptable for the
(End) Client to continue to make use of the Services or if
the Contractor does not comply with the demands
and/or skills set by the (End) Client;
c.
the Contractor is suspected of a criminal act or is
found guilty of a criminal act which, in the view of AG,
could affect the reputation of AG, its affiliated companies
or the (End) Client;
d.
e.

f.

g.

van de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft
(en/of is) aangevraagd, of in liquidatie treedt;

the other party) for suspension of payments or for the
Debt Rescheduling (Natural Persons) Act to be
applied to the other party, or if the other party enters
into liquidation;
a significant part of the assets of one of the
Parties and/or the (End) Client is seized or is transferred
to a third party.

c.

8.3

AG is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daar
alsdan voor AG enige kosten, uit welke hoofde dan ook, aan
verbonden zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. Zelfstandige om welke reden dan ook (waaronder doch
niet uitsluitend wegens ziekte langer dan [2 weken] niet
in staat is de opdracht uit te voeren;
b. de (Eind)Cliënt AG ervan op de hoogte heeft gesteld dat
de Zelfstandige zich heeft misdragen op een wijze, die
naar zijn redelijke overtuiging, onaanvaardbaar voor de
(Eind)Cliënt is om gebruik te blijven maken van de
Diensten dan wel de Zelfstandige niet voldoet aan de
door de (Eind)Cliënt gestelde eisen en/of vaardigheden;
c. de Zelfstandige verdacht wordt van een strafbaar feit of
veroordeeld wordt voor een strafbaar feit dat, naar de
mening van AG, de reputatie van AG, aan haar gelieerde
ondernemingen dan wel van de (Eind)Cliënt zou kunnen
aantasten;
d. de (Eind)Cliënt enige verplichtingen niet jegens AG
nakomt;
e. Zelfstandige om wat voor reden dan ook niet kan voldoen
aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst;
f. Zelfstandige door eigen toedoen niet voldoet aan de door
hem of haar opgegeven kennis, ervaring of kunde, zulks
ter beoordeling van AG en/of (Eind)Cliënt;
g. de overeenkomst dan wel opdracht tussen AG en de
(Eind)Cliënt,
op
grond
waarvan
onderhavige
overeenkomst werd gemaakt, om welke reden dan ook
eindigt.

8.4

AG is bevoegd de Overeenkomst door een schriftelijke tot de
Zelfstandige
gerichte
verklaring
zonder
rechterlijke
tussenkomst te ontbinden in geval de Zelfstandige de
totstandkoming van de Overeenkomst getracht heeft te
beïnvloeden of beïnvloed heeft door het (doen) aanbieden of
verstrekken van een persoonlijk voordeel aan (een)
medewerker(s) van AG en/of (Eind)Cliënt of aan enig ander
persoon die in enigerlei relatie staat tot AG en die betrokken
is geweest bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

9
9.1

AANSPRAKELIJKHEID

the (End) Client fails to comply with any obligations
towards AG;
the Contractor for whatever reason cannot comply with
its
obligations
under
this
Agreement;
the Contractor due to its own actions does not
comply with the knowledge, experience or skill it has
stated, at the discretion of AG and/or the (End) Client;
the agreement or the assignment between AG and the
(End) Client, on which grounds this Agreement was
concluded,
ends
for
whatever
reason.

8.4

AG is authorised to terminate the Agreement by means of a
written statement sent to the Contractor without recourse to a
court of law in the event that the Contractor has attempted to
influence/has influenced the conclusion of the Agreement by
offering or providing any personal advantage to (an)
employee(s) of AG and/or the (End) Client or any other person
related in any way to AG and who was involved in the
conclusion of the Agreement.

9
9.1

LIABILITY
The Contractor is liable for all damage caused by it or third
parties engaged by it to AG and/or the (End) Client, or to third
parties in the performance of the work under this Agreement.
The Contractor is also liable for all damage suffered by AG
and/or the (End) Client and/or third parties that is the
consequence of the fact that the Contractor has not or not
sufficiently complied with its obligations in connection with the
Agreement.

op een (omvangrijk) deel van het vermogen van een van
partijen en/of de (Eind)Cliënt beslag wordt gelegd dan
wel wordt overgedragen aan een derde.

Zelfstandige is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf
of door hem ingeschakelde derden wordt toegebracht aan AG
en/of (Eind)Cliënt, of aan derden bij de uitvoering van de
werkzaamheden van deze Overeenkomst. Zelfstandige is
eveneens aansprakelijk voor alle schade van AG en/of
(Eind)Client en/of Derden die het gevolg is van het feit dat
Zelfstandige zijn verplichtingen in verband met de
overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.

9.2

AG rejects any responsibility for, and the Contractor will
indemnify AG against, any claim or demand that could be
brought against AG in connection with sickness, injury and/or
death of third parties engaged by the Contractor and/or loss
and/or damage to property of third parties engaged by the
Contractor or of the Contractor himself, excepting situations
where the claim or demand results from the actions of AG
itself.

9.2

AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Zelfstandige
zal AG vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen AG
mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of
overlijden van de door de Zelfstandige ingeschakelde derde(n)
en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door
de Zelfstandige ingeschakelde derde(n) dan wel van de
Zelfstandige zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of
eis het gevolg is van het handelen van AG zelf.

9.3

The Contractor will indemnify AG and/or the (End) Client for
all claims by third parties relating to and arising from the
performance by the Contractor or the replacement of the
Contractor of the work under this Agreement.

9.3

AG moet de Zelfstandige alle niet aan de Zelfstandige toe te
rekenen schade vergoeden die deze in verband met de
uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de
verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder
gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep
van Zelfstandige naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.

9.4

Standards of reasonableness and fairness and the usual
limitations on liability in the industry will be observed as
regards the allocation of liability between AG and the
Contractor.

9.4

Zelfstandige vrijwaart AG en/of (Eind)Cliënt voor alle
aanspraken van derden, verband houdend met en
voortvloeiend uit de uitvoering door Zelfstandige dan wel door
de vervanger van Zelfstandige van de werkzaamheden van
deze Overeenkomst.

9.5

Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen AG en Zelfstandige
dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de
branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in
acht te worden genomen

10
LIMITATION
10.1 In the event of infringement of the provisions of Articles 4, 5,

10
BEPERKING
10.1 Bij overtreding van hetgeen is bepaald in artikelen 4, 5, 6.4 en

6.4 and 6.5, the Contractor will forfeit to AG an immediately
due and payable penalty of € 5,000.00 per infringement and €
1,000.00 for every day that the infringement continues. Such
penalties do not affect the right of AG to demand instead of
the penalties full compensation, compliance with the
obligations, immediate termination of the Agreement (insofar
as this is still continuing) and also any other right that AG can
claim. Notice of default is not required.

6.5, verbeurt de Zelfstandige aan AG een direct opeisbare
boete van € 5.000,00 per overtreding en € 500,00 voor iedere
dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete(s) laat onverlet
het recht van AG om in plaats van de boete(s) volledige
schadevergoeding, nakoming van de verplichting(en),
onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst (voor zover
deze nog voortduurt) alsmede enig ander recht dat AG heeft
in te stellen. Een ingebrekestelling is niet vereist.

11
OVERIGE BEPALINGEN
11
OTHER PROVISIONS
11.1 In the unlikely event that AG and/or the (End) Client are at any 11.1 Mocht AG en/of (Eind)Cliënt op enig moment onverhoopt
time confronted (e.g. on the grounds of a real or notional
employment relationship) with one or more additional
tax assessments for payroll tax or social security
premiums in connection with this Agreement, then the
Contractor will indemnify these parties for any claims in this
regard. The Contractor will repay the related amounts on first
request by AG. If the situation referred to above arises, the
Contractor – insofar as possible jointly with AG and/or the
(End) Client – will be entitled to challenge the findings of the
Tax Authorities regarding the alleged duty to deduct and
surrender
payments.

11.2 Article 11.1 will apply mutatis mutandis if the Contractor at any
time claims or alleges that the employment relationship
between it and AG and/or the (End) Client qualifies as a real
and/or notional employment relationship.

11.3 If Services are expressly provided at the request of AG after
the termination date of the Agreement, the Agreement will be
deemed to be extended for an additional period until such a

worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een
werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of
meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale
premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan
vrijwaart Zelfstandige deze partijen voor eventuele
aanspraken ter zake. De daarmee samenhangende bedragen
worden dan op eerste verzoek van AG (terug)betaald door
Zelfstandige. Indien de situatie als hiervoor bedoeld zich
voordoet, is Zelfstandige – zo mogelijk gezamenlijk met AG
en/of (Eind)Cliënt
– gerechtigd het oordeel van de
Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en
afdrachtplicht aan te vechten alvorens tot betaling over te
gaan.

11.2 Artikel 11.1 en artikel 3.13 zijn van overeenkomstige
toepassing als Zelfstandige op enig moment claimt of stelt dat
de arbeidsverhouding tussen hem en AG en/of (Eind)Cliënt
kwalificeert als (echte en/of fictieve) dienstbetrekking.

11.3 Bij uitdrukkelijke verlening van Diensten op verzoek van AG
na de datum van beëindiging van de Overeenkomst, wordt de

further Annex 1 has been signed or the Parties have entered
into a further agreement on this (the "Notional Period"). The
conditions contained therein will be deemed to apply to the
Services or other services provided by the Contractor during
the Notional Period. During the Notional Period or at any time
and for whatever reason, AG can terminate the Agreement /
Annex without stating reasons and without being liable for
compensation or any other form of payment; any notice period
as stated in Annex 1 will not apply in this regard.

Overeenkomst geacht te zijn verlengd voor een aanvullende
periode totdat een dergelijke nadere Bijlage 1 is ondertekend
of partijen daartoe een nadere overeenkomst zijn aangegaan
(de "Fictieve Periode"). De daarin vervatte voorwaarden
worden geacht van toepassing te zijn op de door de
Zelfstandige gedurende de Fictieve Periode geleverde
Diensten of overige diensten. AG kan tijdens de Fictieve
Periode op ieder moment en om welke reden dan ook de
Overeenkomst / Bijlage beëindigen zonder opgaaf van reden
en zonder verschuldigdheid van schadevergoeding of enige
andere vorm van vergoeding; een eventuele opzegtermijn als
aangegeven in Bijlage 1 is daarbij niet van toepassing.

11.4 Any general terms and conditions of the Parties do not apply

11.4 Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden van

to this Agreement. This Agreement replaces all previous
arrangements, offers, proposals and activities between the
Parties and constitutes the entire collection of agreements
between the Parties.

partijen van toepassing. Deze Overeenkomst vervangt alle
eerdere afspraken, offertes, voorstellen en activiteiten tussen
partijen en betreft de volledige verzameling afspraken tussen
partijen.

11.5 If one or more of the provisions of this Agreement should turn

11.5 Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig

out to be null and void or unenforceable, then the remaining
provisions of the Agreement will remain in force. The scope of
the Agreement will continue to be maintained as far as
possible in such a case. Changes or additions to this
Agreement are only valid if agreed in writing by the Parties
and insofar as the changes do not affect the Agreement.

of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van de
overeenkomst van kracht. De strekking van de Overeenkomst
blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk gehandhaafd.
Wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn
slechts geldig voor zover schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen en voor zover de wijzigingen geen afbreuk
doen aan de Overeenkomst.

11.6 All annexes with this Agreement form an integral part of this

11.6 Alle bijlagen bij deze Overeenkomst, maken integraal

Agreement. In the event of conflict between the provisions in
any annex and this Agreement, the provisions of this
Agreement will prevail. This Agreement and any annexes can
be drawn up in a language other than the Dutch language and
be agreed between the Parties. In the event of conflict
between the Dutch text and any translations thereof, the
Dutch text will always prevail.

11.7 Dutch law applies to this Agreement and the Dutch courts are
competent to hear any disputes between the Parties.

onderdeel uit van deze Overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid
tussen bepalingen in enige bijlage en deze Overeenkomst,
prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst. Deze
Overeenkomst en eventuele bijlage(n) kunnen in een andere
taal dan de Nederlandse taal worden opgesteld en tussen
partijen worden overeengekomen. In geval van strijdigheid
tussen de Nederlandse tekst en de vertaalde tekst, geldt dat
de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend is.

11.7 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
en de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van
alle geschillen tussen partijen.

Arrows Group B.V.

[full statutory name of the company]

______________________________
By:
Job title:

________________________________
By:……………………………………..
Job title: …………………………………..

SCHEDULE 1 / BIJLAGE 1
Details of (End) Client / Gegevens (Eind)Cliënt
Name of (End) Client
Naam (Eind) Cliënt
Business address of (End) Client
Locatie(s) waar Diensten zullen worden
geleverd
Registration number of (End) Client in
Trade Register
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
(Eind) Cliënt
Address for approval of hours
Adres accordering uren
Information about Services / Informatie Diensten
[Describe the work to be done by the Contractor here]
Contractor Details / Informatie Zelfstandige
Name of the Contractor

[= the company]

Naam Zelfstandige
Representative of the Contractor

[= the person authorised by the company who actually performs the work]

Vertegenwoordiger van de Zelfstandige
Consultant

[= the person who actually performs the work]

Vertegenwoordiger
Agreement and Services start date
Aanvang datum Overeenkomst en Dienst
(en)
Agreement and Services end date
Einde datum Overeenkomst en Dienst (en)
Compulsory qualifications,
training, permission from
bodies

experience,
professional

Verplichte
kwalificaties,
opleiding,
toestemming
beroepsorganen

ervaring,
van

Specific
instructions
hours/days/time

regarding

Specifieke
voorschriften
uren/dagen/tijd

bijhouden

AG notice
Agreement
Opzegtermijn
Overeenkomst

period
AG

to

terminate

voor

[standard: 40 hours per week]

the

beëindiging

Notice period to terminate the Services
Opzegtermijn
Dienst(en)

voor

beëindiging

de

Specific insurance requirements

[As required to cover the guarantees and obligations under this
Agreement]

Specifieke Verzekeringsvereisten

Cost details / Gegevens Kosten
Fee ex-VAT for standard hours
Honorarium exclusief BTW - standaarduren

[Hourly rate or daily rate]

Costs of non- standard hours

[Hourly rate or daily rate, unless agreed otherwise with the (End) Client]

Kosten - niet-standaarduren
Call-out fees/additional fees/expenses
Voorrijkosten/aanvullende
honoraria/onkosten
Payment conditions
Betalingsvoorwaarden
Payment terms

[standard: 30 days] from the invoice date

Betaaltermijnen

Confirmation of Schedule / Bekrachtiging Bijlage
Signature of AG
Handtekening AG
Print name
Naam in blokletters

For and on behalf of Arrows Group B.V. / Voor en namens Arrows Group B.V.
Date
Datum
Signature of the Contractor
Handtekening Zelfstandige
Print name
Naam in blokletters
For and on behalf of the Contractor / Voor en namens de Zelfstandige
Date

