
Modelovereenkomst   /   Intentie   verklaring   ZZP    ZZP   bij   NIJK   
  

Deze   samenwerkingsovereenkomst/intentie   verklaring   wordt   door   beide   partijen   ondertekend   uit   belang   van   
helderheid   van   gemaakte   afspraken   zoals;   het   tegen   gaan   van   oneerlijke   concurrentie   en   werkafspraken.   Deze   
overeenkomst   heeft   betrekking   op   de   samenwerking   van   ZZP’ers   (zelfstandige)   met   Nijk   BV.   

Deze   modelovereenkomst   is   gebaseerd   op   nr.   9041634635:   ”Modelovereenkomst   LTO   Nederland   Agrarische   
werkzaamheden,   geen   werkgeversgezag".   

Artikel   1   
1.1   Beide   Partijen   maken   afspraken   over   de   werkzaamheden   en   de   onderlinge   rechtsverhouding   in   deze   
Overeenkomst   (hierna:   “Overeenkomst”)   wensen   vast   te   leggen;   Deze   Overeenkomst   is   een   Overeenkomst   van   
opdracht   als   bedoeld   in   artikel   7:400   en   verder   van   het   Burgerlijk   Wetboek.   
1.2   Het   uitdrukkelijk   niet   de   bedoeling   van   Opdrachtgever   en   Opdrachtnemer   is   om   een   arbeidsovereenkomst   te   
sluiten   overeenkomstig   de   artikelen   7:610   e.v.   van   het   Burgerlijk   Wetboek.     
1.3   Partijen   ervoor   kiezen   om   in   voorkomende   gevallen   de   fictieve   dienstbetrekking   van   thuiswerkers   of   
gelijkgestelden   zoals   bedoeld   in   de   artikelen   2b   en   2c   Uitvoeringsbesluit   Loonbelasting   1965   en   de   artikelen   1   en   
5   van   het   Besluit   aanwijzing   gevallen   waarin   arbeidsverhouding   als   dienstbetrekking   wordt   beschouwd   (Besluit   
van   24   december   1986,   Stb.   1986,   655),   buiten   toepassing   te   laten   en   daartoe   deze   overeenkomst   opstellen   en   
ondertekenen   voordat   uitbetaling   plaatsvindt;   

Artikel   2   
2.1   Opdrachtgever   geeft   opdracht   aan   Opdrachtnemer,   die   deze   opdracht   aanvaardt,   om   de   hierna   omschreven   
werkzaamheden   op   de   juiste   wijze   uit   te   voeren.   De   opdracht   is   als   volgt   omschreven:   agrarische   
werkzaamheden     

  
2.2   De   Opdrachtnemer   deelt   zijn   werkzaamheden   zelfstandig   in.   Wel   vindt,   voor   zover   dat   voor   de   uitvoering   van   
de   opdracht   nodig   is,   afstemming   met   de   Opdrachtgever   plaats   indien   met   anderen   wordt   samengewerkt.   Indien   
noodzakelijk   richt   de   Opdrachtnemer   zich   naar   de   arbeidstijden   bij   de   Opdrachtgever.   De   Opdrachtnemer   is   bij   
het   uitvoeren   van   de   overeengekomen   werkzaamheden   geheel   zelfstandig.   Hij/zij   verricht   de   overeengekomen   
werkzaamheden   naar   eigen   inzicht   en   zonder   toezicht   of   leiding   van   de   Opdrachtgever.   De   Opdrachtgever   kan   
wel   aanwijzingen   en   instructies   geven   omtrent   het   resultaat   van   de   opdracht.   
2.3   Opdrachtgever   verklaart   zich   er   uitdrukkelijk   mee   akkoord   dat   Opdrachtnemer   ook   ten   behoeve   van   andere   
opdrachtgevers   werkzaamheden   verricht.     

  
Artikel   3   
3.1   Zelfstandige/ingehuurde   is   zowel   tijdens   de   duur   als   na   het   beëindigen   van   deze   arbeidsovereenkomst   
gehouden   tot   strikte   geheimhouding   van   alles   wat   haar   omtrent   de   onderneming   van   werkgever   als   die   van   
opdrachtgevers,   relaties   en/of   cliënten   op   welke   wijze   dan   ook   bekend   is   geworden   en   waaromtrent   haar   
geheimhouding   is   opgelegd   of   waarvan   zij   het   vertrouwelijk   karakter   redelijkerwijs   kan   vermoeden.   

Artikel   4   
4.1   De   zelfstandige/ingehuurde   verbindt   zich   naar   beste   kunnen   alle   tot   haar   functie   behorende   werkzaamheden   
te   verrichten,   de   belangen   van   de   werkgever   zoveel   mogelijk   te   zullen   behartigen   en   zich   te   zullen   houden   aan   
alle   door   haar   meerdere   te   geven   aanwijzingen.   

Artikel   5   
5.1   Het   is   Zelfstandige   niet   toegestaan   om   gedurende   een   periode   van   twee   jaar   na   het   einde   van   deze   
overeenkomst   op   enige   wijze   zakelijke   betrekkingen   aan   te   gaan   of   te   onderhouden   met   relaties   en   klanten   van   
werkgever   en/of   aan   werkgever   gelieerde   bedrijven.   

5.2   Zelfstandige/ingehuurde   is   als   “zelfstandiger”   (ZZP)   werkzaam   hiervan   is   Nijk   van   op   de   hoogte   gesteld.   In   
verband   met   oneerlijk   concurrentie   verklaard   de   Zelfstandige   om   gedurende   een   periode   van   twee   jaar   na   het   
einde   van   deze   overeenkomst   op   geen   enige   wijze   zakelijke   betrekkingen   aan   te   gaan   of   te   onderhouden   met   
relaties   en   klanten   van   Nijk   waar   de   Zelfstandige   geplaatst/uitgezonden   is.   

5.3   Relaties   van   de   werkgever   zijn   alle   natuurlijke   en   rechtspersonen   waarmee   de   werkgever   gedurende   een   
periode   van   12   maanden   voorafgaande   aan   de   beëindiging   van   de   arbeidsovereenkomst   zakelijke   contacten   
heeft   onderhouden,   daaronder   begrepen   (rechts)personen   waarmee   de   werkgever   in   onderhandeling   is   
(geweest)   om   diensten   en/of   producten   aan   te   leveren.   

5.4   In   geval   de   zelfstandige/ingehuurde   in   strijd   handelt   met   het   onder   3.1   en   3.2.   genoemde   artikelen,   verbeurt   
de   zelfstandige/ingehuurde   ten   behoeve   van   de   werkgever   een   direct   -   zonder   verdere   sommatie   of   
ingebrekestelling   -   opeisbare   boete   van   €   10.000   euro   (zegge   tienduizend   euro)   per   overtreding   alsmede   €   1.000   
euro   (zegge   duizend   euro)   per   dag   dat   hij   in   overtreding   is,   onverminderd   het   recht   van   de   werkgever   om   
volledige   schadevergoeding   van   de   Zelfstandige   te   vorderen.   



Artikel   6   
6.1   Zowel   Nijk   als   de   ZZP’er   hebben   zichzelf   voldoende   verzekerd   tegen   schade   en   letselschade   met   eventuele   
bijkomende   arbeidsongeschiktheid   van   wat   van   aard   dan   ook.   De   aansprakelijkheid   ligt   bij   degene   die   het   
ongeval   of   schade   veroorzaakt.   Het   in   gebreke   zijnde   hiervan   is   volledig   voor   eigen   risico   van   de   ZZP’er.     

6.2   Zelfstandige/ingehuurde   is   verplicht   verzekerd   te   zijn   op   de   volgende   manieren;   
-   WA   
-   AVB   
-   AOV;   of   dergelijke   regeling   of   vrijwaring   aan   Nijk   tot   dragen   van   Arbeidsongeschiktheid.   Ondertekening   van   
deze   overeenkomst   geeft   vrijwaring   van   dragen   tot   last   van   eventuele   arbeidsongeschiktheid   van   
zelfstandige/ingehuurde.   

Artikel   7   
7.1   Zelfstandige/ingehuurde   is   verantwoordelijk   en   volledig   aansprakelijk   voor   gemaakte   schades   en   verliezen   
voortvloeiend   uit   de   handelingen   door   de   zelfstandige/ingehuurde.   Dit   zowel   aan   de   opdrachtgever   als   aan   Nijk,   
tezamen   met   eventuele   voortvloeiende   vervolgschades/verliezen.   Deze   verantwoordelijkheid   en   aansprakelijkheid   
is   voor   eigen   risico   van   de   zelfstandige/ingehuurde   voor,   na   en   tijdens   het   uitvoeren   van   
handelingen/werkzaamheden   via   Nijk   en/of   gelieerde   opdrachtgevers.   

7.2   Zelfstandige/ingehuurde   dient   schade/verliezen   en/of   onenigheden   met   opdrachtgever   zelfstandig   op   te   
lossen,   waarbij   vooraf   goedkeuring   vanuit   Nijk   wordt   gewonnen.   Nijk   heeft   hierbij   uiteindelijke   zeggenschap   
omtrent   het   juist   te   handelen.   Dit   in   het   kader   van   het   beschermen   van   verdere   lopende   en   in   de   toekomst   te   
ontvangen   opdrachten   vanuit   de   opdrachtgever.     

Artikel   8*   
8.1   Afspraken   omtrent   te   factureren   uurtarief   zelfstandige/ingehuurde   en   bijkomende   vergoedingen   worden   
hieronder   beschreven;   ondertekening   van   deze   overeenkomst   stelt   de   zelfstandige/ingehuurde   verplicht   zich   te   
houden   aan   deze   afspraken   en   behoudt   zich   het   recht   tot   wijzigen   hiervan   durende   de   looptijd   van   deze   
overeenkomst.   

Naam: ________________________   
  

KVK   nummer: ________________________     
  

KVK   uittreksel   geleverd   op:________________________   

BTW   nummer: ________________________   
  

Uurtarief : 17   euro   per   uur   ex   BTW.   
  

Reiskosten/KM: 0   per   dag   en/of   max   per   dag   

  

Aldus   overeengekomen   en   ondertekend   op   datum   ________________________   

  

  

  

  

  
 

Nijk   Zelfstandige/ingehuurde   

  

  

  

*Bij   onvolledig   ingevuld   of   niet   alle   documenten   aangeleverd   te   hebben   wordt   er   geen   uitkering   gedaan.   
  


