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ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ OPDRACHTNEMING

Gebruiker van de voorwaarden / Opdrachtnemer:
Erik ten Hoeve,
handelend onder de naam E. ten Hoeve Transport (zie boven)

Dit zijn algemene voorwaarden die door gebruiker als opdrachtnemer worden toegepast om zijn contractuele
verhouding ten opzichte van opdrachtgevers in te vullen. Deze voorwaarden zijn door gebruiker vastgesteld
naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 mei 2016.
Bij toepassing van deze voorwaarden wordt de tekst daarvan (deze tekst) opgenomen in de overeenkomst
van opdracht die door gebruiker als opdrachtnemer - voor wat betreft de verdere inhoud schriftelijk dan wel
mondeling - wordt gesloten, zodat de hier (schriftelijk) vermelde overwegingen en bedingen van die
overeenkomst deel gaan uitmaken.

De simultane toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgevers wordt op
voorhand niet zonder meer uitgesloten, maar wel voor zover daarin inbreuk wordt gemaakt op de
ongeclausuleerde toepassing van de hier vastgestelde voorwaarden. Hetzelfde geldt voor alle andere
afspraken die op enig moment zijn opgenomen in de betrokken overeenkomst of worden voorgesteld ter
aanvulling daarvan. Bij inbreuken prevaleren dus de hier vastgestelde algemene voorwaarden.

Gebruiker (Opdrachtnemer) en zijn wederpartij (Opdrachtgever) worden hierna ook wel gezamenlijk
aangeduid als “partijen”.

Gebruiker stipuleert de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede ten behoeve van zijn wederpartij, zulks
ter behartiging van een gedeeld belang bij duidelijkheid over de fiscale implicaties van de overeenkomst. Ter
verzekering van die duidelijkheid verbinden partijen zich over en weer om ook in de praktijk niet af te wijken
van het onderstaande.
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De volgende overwegingen en bedingen worden opgenomen in de overeenkomst, waarmee deze is
gebaseerd op de door de Nederlandse Belastingdienst op 21 maart 2016 onder nummer 90515112643-1
beoordeelde modelovereenkomst. De gele markering in die modelovereenkomst is hieronder overgenomen,
zodat op het eerste gezicht blijkt dat de gemarkeerde passages letterlijk zijn overgenomen voor zover dat hier
mogelijk is (er zijn enkele inhoudelijk niet relevante aanpassingen: de artikelindeling is weggelaten en de
verwijzing naar een artikel dus ook, de verdere overeenkomst volgt hier niet zodat het woord “volgende”
vervalt, het woord “opstellen” is vervangen door “aangaan”, waar veelal voor wat betreft de verdere
overeenkomst zal worden volstaan met mondelinge afspraken).

De partijen:

Overwegende dat:
-Opdrachtnemer als zelfstandig ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 01110425 en als zodanig voor eigen rekening en risico betaalde werkzaamheden in opdracht
van anderen verricht;
-dat Opdrachtgever een opdracht wenst te verstrekken aan Opdrachtnemer in zijn hoedanigheid van
zelfstandig ondernemer, waarbij voor Opdrachtgever géén sprake is van een plicht om loonheffingen in te
houden en af te dragen/te voldoen;
-dat met onderhavige arbeidsrelatie dus géén arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW wordt
beoogd en géén fictieve dienstbetrekking in de zin van art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting
1965 en art. 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking
wordt beschouwd;
-dat partijen daartoe, vóór aanvang van de betaling van de beloning, deze opdrachtovereenkomst in de
zin van art. 7:400 BW aangaan;

Komen het volgende overeen:

-Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing
omtrent het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk géén zeggenschap over de
werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht
en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit te voeren.
-Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook voor andere
opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

