
Overeenkomst	  van	  opdracht	  
	  
De	  ondergetekenden:	  
1.	   Stichting	  Leerorkest,	  gevestigd	  te	  Amsterdam	  p/o	  Hofgeest	  139,	  te	  dezen	  rechtsgeldig	  
vertegenwoordigd	  door	  Marco	  Martinelli	  de	  Souza,	  directeur	  Leerorkest	  (Opdrachtgever)	  en	  
2.	   …………………………………….	  (Opdrachtnemer)	  
	  
Verklaren	  te	  zijn	  overeengekomen:	  
Artikel	  1.	  Hoedanigheid	  arbeidsrelatie	  	  
Opdrachtnemer	  verklaart	  de	  overeengekomen	  werkzaamheden	  uit	  te	  voeren	  in	  de	  zelfstandige	  
uitoefening	  van	  zijn	  beroep.	  Opdrachtnemer	  legt	  ten	  bewijze	  hiervan	  een	  verklaring	  arbeidsrelatie	  
(VAR)	  over,	  waaruit	  blijkt	  dat	  de	  inkomsten	  worden	  aangemerkt	  als	  winst	  uit	  onderneming	  (WUO).	  
Gevolg	  hiervan	  is	  dat	  opdrachgever	  geen	  loonheffing,	  pensioenpremie,	  premies	  volksverzekeringen	  
en	  premies	  werknemersverzekeringen	  hoeft	  in	  te	  houden	  en	  af	  te	  dragen.	  De	  opdrachtnemer	  is	  
ingevolge	  de	  arbeidsrelatie	  niet	  verzekerd	  voor	  de	  werknemersverzekeringen	  en	  ontleent	  dien	  ten	  
gevolge	  aan	  deze	  overeenkomst	  ook	  geen	  uitkeringsrechten.	  
De	  VAR-‐verklaring	  geeft	  de	  opdrachtgever	  alleen	  duidelijkheid	  dat	  hij	  geen	  loonheffing,	  etc.	  hoeft	  in	  
te	  houden	  en	  af	  te	  dragen,	  indien	  de	  werkzaamheden	  die	  de	  opdrachtnemer	  voor	  de	  opdrachtgever	  
verricht	  overeenstemmen	  met	  de	  werkzaamheden	  waarvoor	  de	  VAR-‐verklaring	  is	  afgegeven	  en	  als	  ze	  
worden	  verricht	  in	  het	  tijdvak	  waarvoor	  de	  VAR-‐verklaring	  geldig	  is.	  De	  opdrachtnemer	  zal	  daarom	  
geen	  werkzaamheden	  voor	  de	  werkgever	  verrichten	  waarop	  de	  VAR-‐verklaring	  niet	  van	  toepassing	  is.	  
	  
Artikel	  2.	  Duur	  
De	  overeenkomst	  is	  aangegaan	  voor	  bepaalde	  tijd	  en	  wel	  voor	  de	  periode	  van	  <datum>	  tot	  en	  met	  
<datum>.	  Voor	  de	  gehele	  duur	  van	  de	  werkzaamheden	  dient	  opdrachtnemer	  over	  een	  geldige	  Var-‐
WUO	  te	  beschikken.	  
	  
Artikel	  3.	  Aard	  en	  omvang	  van	  de	  werkzaamheden	  
De	  inhoud,	  aard	  en	  omvang	  van	  de	  werkzaamheden	  bestaan	  uit	  lesgeven	  en	  muzikaal	  ondersteunen	  
van	  de	  leerlingen	  bij	  repetities,	  het	  opvangen	  van	  leerlingen	  bij	  ziekte	  ,	  als	  ook	  het	  leiden	  van	  
deelrepetities.	  De	  omvang	  van	  de	  werkzaamheden	  is	  gebaseerd	  op	  de	  urentabel	  in	  de	  jaarplanning	  
die	  aan	  het	  begin	  van	  het	  project	  wordt	  opgesteld,	  (zie	  bijlagen).	  Daarin	  zijn	  begrepen	  alle	  daarmee	  
verband	  houdende	  werkzaamheden	  als	  overleg	  met	  de	  opdrachtgever,	  rapportage	  over	  de	  verrichte	  
werkzaamheden,	  lesvoorbereiding,	  stemmen	  en	  klaarzetten	  van	  de	  instrumenten,	  pauze	  en	  reistijd.	  
Overleg	  tussen	  docenten	  of	  tussen	  docenten	  en	  opdrachtgever	  wordt	  alleen	  vergoed	  als	  daarover	  
vooraf	  nadrukkelijk	  schriftelijke	  afspraken	  zijn	  gemaakt.	  
	  	  
Artikel	  4.	  Uitvoering	  
Opdrachtnemer	  is	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  de	  afgesproken	  werkzaamheden	  geheel	  zelfstandig.	  Het	  staat	  
opdrachtnemer	  vrij	  om	  het	  werk	  binnen	  de	  kaders	  van	  het	  project	  naar	  eigen	  inzicht	  in	  te	  richten.	  
Artikel	  5.	  Gebruik	  eigendommen	  
<indien	  van	  toepassing>	  
	  
Artikel	  6.	  Plaats	  werkzaamheden	  
De	  voorbereidende	  werkzaamheden	  zullen	  in	  de	  regel	  plaatsvinden	  vanaf	  een	  werkplek	  naar	  keuze	  
van	  opdrachtnemer.	  Opdrachtgever	  treft	  geen	  voorzieningen	  voor	  een	  werkplek	  voor	  
opdrachtnemer	  te	  kantore	  van	  Stichting	  Leerorkest.	  Uitvoerende	  werkzaamheden	  vinden	  in	  de	  regel	  
plaats	  op	  een	  locatie	  van	  de	  relatie	  van	  Stichting	  Leerorkest	  of	  in	  een	  enkel	  geval	  op	  een	  andere	  door	  
de	  opdrachtgever	  aan	  te	  geven	  locatie.	  
	  



Artikel	  7.	  Honorarium	  
Het	  honorarium	  van	  opdrachtnemer	  is	  als	  volgt	  opgebouwd.	  
-‐	  €	  40,-‐	  voor	  het	  eerste	  lesuur	  
-‐	  €	  30,-‐	  voor	  het	  2e	  en	  volgende	  lesuur	  of	  vergaderuur	  
-‐	  €	  15,-‐	  stemvergoeding	  -‐	  alleen	  voor	  strijkers-‐	  harp-‐	  en	  slagwerkdocenten.	  Om	  hiervoor	  in	  
aanmerking	  te	  komen	  dient	  men	  een	  extra	  30	  minuten	  vantevoren	  aanwezig	  te	  zijn.	  
-‐	  €	  10,-‐	  voor	  elk	  stage-‐uur	  of	  assistentschap	  
Tarieven	  zijn	  inclusief	  klaarzettijd	  van	  minimaal	  15	  minuten	  voor	  alle	  docenten	  en	  lesvoorbereiding.	  
	  
Tarieven	  zijn	  vrijgesteld	  van	  BTW.	  Het	  honorarium	  voor	  voorbereiding,	  intern	  overleg,	  reistijd,	  
rapportage	  enz.	  is	  begrepen	  in	  het	  honorarium.	  De	  in	  het	  kader	  van	  de	  opdracht	  door	  
opdrachtnemer	  gemaakte	  reiskosten	  tegen	  tarief	  van	  €	  0,19	  per	  kilometer	  met	  een	  maximum	  van	  
100	  kilometer	  per	  dag	  worden	  op	  de	  rekening	  afzonderlijk	  gespecificeerd.	  Opdrachtnemer	  zal	  
opdrachtgever	  maandelijks	  een	  gespecificeerde	  factuur	  zenden	  ter	  zake	  van	  het	  honorarium.	  
Het	  honorarium	  wordt	  binnen	  30	  (zegge:	  dertig)	  werkdagen	  na	  ontvangst	  van	  de	  declaratie	  betaald	  
op	  de	  door	  opdrachtnemer	  opgegeven	  rekening.	  Facturering	  en	  betaling	  vindt	  plaats	  nadat	  
opdrachtnemer	  de	  werkzaamheden	  heeft	  uitgevoerd.	  
Voor	  docenten	  die	  deelrepetities	  leiden	  geldt	  een	  andere	  regeling.	  Het	  eerste	  jaar	  dat	  men	  
deelrepetities	  leidt	  is	  een	  wederzijdse	  investering,	  zonder	  dat	  dit	  tot	  uitdrukking	  komt	  in	  een	  hoger	  
uurtarief.	  Voor	  het	  tweede	  en	  daaropvolgende	  jaar	  dat	  een	  docent	  deelrepetities	  leidt	  wordt	  het	  
reguliere	  uurtarief	  verhoogd	  met	  factor	  1.5.	  	  	  
	  
Artikel	  8.	  Ziekte	  en	  afwezigheid	  
De	  opdrachtnemer	  draagt	  bij	  verhindering	  of	  ziekte	  zorg	  voor	  vervanging.	  Opdrachtnemer	  zal	  bij	  
afwezigheid	  opdrachtgever	  terstond	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  brengen	  alsmede	  van	  de	  eventueel	  
ingezette	  vervanger.	  Opdrachtnemer	  zorgt	  voor	  vervanging	  van	  vergelijkbaar	  opleidingsniveau	  en	  
ervaring,	  staat	  in	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  vervanger	  en	  draagt	  zorg	  voor	  een	  correcte	  administratieve	  
afhandeling	  van	  de	  vervanging.	  Wanneer	  een	  opdrachtnemer	  afwezig	  is	  zonder	  dat	  hij	  voor	  
vervanging	  heeft	  gezorgd	  	  bestaat	  er	  geen	  recht	  op	  vergoeding.	  
	  
Artikel	  9.	  Geheimhouding	  
Opdrachtnemer	  verklaart	  alle	  vertrouwelijke	  informatie	  van	  opdrachtgever,	  waaronder	  de	  
bedrijfsgegevens	  en	  financiële	  en	  technische	  gegevens,	  waaronder	  hij/	  zij	  uit	  het	  hoofde	  van	  de	  
overeengekomen	  werkzaamheden	  de	  beschikking	  heeft	  gekregen,	  geheim	  te	  houden,	  alsmede	  de	  
naam	  van	  opdrachtgever	  niet	  op	  enigerlei	  wijze	  voor	  reclamedoeleinden	  te	  zullen	  gebruiken	  zonder	  
nadrukkelijke	  toestemming.	  
	  
Artikel	  10.	  Relatiebeding	  
Het	  is	  opdrachtnemer	  niet	  toegestaan	  tijdens	  of	  na	  de	  werkzaamheden	  relaties	  van	  opdrachtgever	  
als	  klant	  voor	  de	  eigen	  onderneming	  te	  werven	  of	  aan	  te	  nemen,	  tenzij	  daarvoor	  vooraf	  uitdrukkelijk	  
toestemming	  van	  opdrachtgever	  is	  verkregen.	  Het	  relatiebeding	  heeft	  betrekking	  op	  zowel	  de	  klant	  
(school)	  als	  de	  eindgebruiker	  van	  ons	  product	  (de	  leerling).	  Docenten	  mogen	  niet	  bij	  bestaande	  
klanten	  van	  het	  Leerorkest	  acquireren	  voor	  het	  ontwikkelen	  of	  uitvoeren	  van	  muziekeducatieve	  
activiteiten	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  het	  woord.	  Docenten	  mogen	  geen	  leerlingen	  van	  
Leerorkestactiviteiten	  of	  spin-‐off	  activiteiten	  	  in	  andere	  onderwijstypen	  werven	  voor	  de	  eigen	  
lespraktijk.	  Dit	  geldt	  tijdens	  de	  opdrachtovereenkomst	  en	  tot	  2	  kalenderjaren	  na	  de	  beëindiging	  
ervan.	  
Bij	  overtreding	  van	  het	  verbod	  als	  genoemd	  in	  de	  eerste	  regel	  van	  dit	  artikel	  is	  opdrachtnemer	  jegens	  
opdrachtgever	  een	  dadelijk	  en	  ineens	  zonder	  sommatie	  of	  ingebrekestelling	  opeisbare	  boete	  van	  €	  
500	  (zegge:	  vijfhonderd	  euro)	  verschuldigd	  voor	  het	  enkele	  feit	  van	  de	  overtreding	  en	  €	  100	  (zegge:	  
éénhonderd	  euro)	  voor	  iedere	  dag	  of	  gedeelte	  daarvan	  dat	  de	  opdrachtnemer	  in	  overtreding	  is.	  
Alsdan	  zijn	  tevens	  de	  gerechtelijke	  en	  buitengerechtelijke	  kosten	  voor	  rekening	  van	  de	  



opdrachtnemer.	  De	  hiervoor	  genoemde	  boete	  laat	  onverlet	  de	  gehoudenheid	  van	  de	  opdrachtnemer	  
tot	  betaling	  van	  een	  volledige	  schadevergoeding	  aan	  opdrachtgever	  indien	  de	  schade	  meer	  mocht	  
belopen	  dan	  gemeld	  boetebedrag.	  
	  
Artikel	  11.	  Vertegenwoordiging	  
Opdrachtnemer	  is	  zich	  bewust	  te	  handelen	  namens	  opdrachtgever	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  
werkzaamheden.	  In	  geval	  zich	  onverwachte	  zaken	  voordoen	  zal	  opdrachtnemer	  er	  alles	  aan	  doen	  de	  
werkzaamheden	  zo	  goed	  als	  mogelijk	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  Opdrachtnemer	  zal	  zich	  nimmer	  negatief	  
uitlaten	  over	  opdrachtgever.	  Opdrachtnemer	  kan	  opdrachtgever	  niet	  binden	  aan	  derden	  evenmin	  als	  
opdrachtgever	  derden	  aan	  opdrachtnemer	  kan	  verbinden	  zonder	  voorafgaande	  toestemming	  van	  
haar	  directeur.	  
	  
Artikel	  12	  Ontvangen	  van	  bezoek	  
Het	  Leerorkest	  is	  een	  open	  initiatief	  dat	  een	  voortrekkersrol	  heeft	  binnen	  het	  muziekeducatieveld	  in	  
Nederland.	  Daarnaast	  is	  het	  voortbestaan	  van	  het	  project	  afhankelijk	  van	  subsidies	  en	  giften.	  
Bezoekjes	  van	  belangstellenden	  aan	  de	  lessen,	  repetities	  en	  concerten	  is	  een	  natuurlijk	  gevolg	  van	  
deze	  status.	  De	  opdrachtnemer	  verklaart	  hierbij	  mee	  te	  zullen	  werken	  en	  een	  positieve	  bijdrage	  te	  
zullen	  leveren	  aan	  deze	  bezoeken	  van	  externe	  partijen	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  
	  
Artikel	  13.	  Aansprakelijkheid	  
Opdrachtnemer	  is	  aansprakelijk	  voor	  schade	  die	  hij/zij	  mocht	  veroorzaken	  aan	  opdrachtgever	  of	  aan	  
derden	  bij	  de	  uitoefening	  van	  de	  werkzaamheden	  voor	  opdrachtgever,	  indien	  de	  schade	  een	  gevolg	  is	  
van	  opzet	  of	  bewuste	  roekeloosheid.	  
	  
Artikel	  14.	  Opzegging	  
Ieder	  der	  partijen	  kan	  deze	  overeenkomst	  opzeggen	  met	  een	  opzegtermijn	  van	  een	  maand,	  zonder	  
gerechtelijke	  tussenkomst,	  uiteraard	  met	  inachtneming	  van	  de	  bepaling	  van	  deze	  overeenkomst.	  In	  
dit	  geval	  moet	  er	  opgezegd	  worden	  voor	  het	  einde	  van	  de	  maand,	  tenzij	  er	  een	  dringende	  reden	  is.	  In	  
dat	  geval	  kan	  door	  beide	  partijen	  per	  direct	  worden	  opgezegd.	  	  
	  
Artikel	  15.	  Toepasselijk	  recht/	  bevoegde	  rechter	  
Partijen	  verklaren	  dat	  op	  deze	  overeenkomst	  het	  Nederlandse	  recht	  van	  toepassing	  is.	  Alle	  geschillen	  
betreffende	  deze	  overeenkomst	  zijn	  in	  eerste	  instantie	  onderworpen	  aan	  de	  uitspraak	  van	  de	  
bevoegde	  rechter	  te	  Amsterdam.	  
	  
Artikel	  16.	  Plicht	  tot	  kennisnemen	  van	  de	  laatste	  wijzigingen	  en	  instructies.	  
De	  docent	  verplicht	  zich	  de	  avond	  voor	  de	  werkzaamheden	  zich	  op	  de	  hoogte	  te	  stellen	  van	  de	  
laatste	  ontwikkelingen,	  wijzigingen	  en	  instructies	  voor	  de	  volgende	  dag.	  Daarvoor	  is	  het	  nodig	  de	  
mail	  te	  checken	  tot	  uiterlijk	  18.00	  uur	  op	  de	  avond	  voor	  de	  werkzaamheden.	  
	 	  
Aldus	  overeengekomen	  en	  in	  tweevoud	  opgemaakt	  en	  ondertekend	  te	  Amsterdam	  op	  <datum>,	  
	 	  
1.	  Opdrachtgever	  	   	   	   	   	   	   2.	  Opdrachtnemer	  	  
	  


