Overeenkomst van opdracht afloskapitein Registratienummer: 90516.10518

De partijen:

……………………………………………………, wonende/zaakdoende/gevestigd te …………………………………..., aan
de……………………………………………………………………………………, verder te noemen ‘A’ (‘de opdrachtgever’)
en

……………………………………………………, handelend onder de naam…………………………………………………,
zaakdoende te………………………………..., aan de……………………………………………………………………………………,
verder te noemen ‘B’ (‘de opdrachtnemer’)

Overwegende dat:
- A (eigenaar/exploitant) is van …………………………………………………… (scheepssoort en scheepsnaam),
hierna te noemen “het vaartuig”, zijnde een binnenschip als bedoeld in art. 8:3 BW;
- B als zelfstandige is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te …………… onder
nummer…………………………………en als zodanig betaalde werkzaamheden in opdracht van anderen
verricht;
- dat partijen beogen een opdrachtovereenkomst in de zin van art. 7:400 e.v. BW aan te gaan, niet
een vervoersovereenkomst als geregeld in boek 8 BW;
- B als afloskapitein de volgende kwalificaties heeft: ……………………………………………………………………;
- dat A een opdracht wenst te verstrekken aan B in zijn/haar hoedanigheid van
afloskapitein/gezagvoerder, waarbij voor A géén sprake is van een plicht om loonheffingen
(inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen, premies
volksverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekeringen) in te houden en af te dragen/te
voldoen;
- dat met onderhavige arbeidsrelatie 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 als hierna in art. 4 vermeld, de
volgende overeenkomst sluiten:

Komen het volgende overeen:
Artikel 1 (inhoud, aanvang en duur van de opdracht)
B verbindt zich om voor A met ingang van …… /…… /20…… t/m …… /…… /20…… de taak als
afloskapitein/gezagvoerder aan boord van het hiervóór in de aanhef genoemde vaartuig uit te
voeren.
Artikel 2 (algemene voorwaarden)
a. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van B (eventueel:
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te………………/ de rechtbank te ………………………….
onder nummer…………………. ). B heeft een exemplaar van die voorwaarden vóór of bij het
sluiten van deze overeenkomst aan A overhandigd/elektronisch ter beschikking gesteld en A
heeft vóór of bij het sluiten van deze overeenkomst genoegzaam van de inhoud van die
voorwaarden kennis kunnen nemen.
b. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart A de voorwaarden te hebben
ontvangen en geaccepteerd.
c. De inhoud van deze overeenkomst prevaleert, indien en voor zover de algemene
voorwaarden bepalingen bevatten die strijdig zijn met bepalingen in deze overeenkomst,
alsmede indien en voor zover in deze overeenkomst expliciet van één of meer bepalingen
van die algemene voorwaarden wordt afgeweken.
Artikel 3 (algemene bepalingen)
a. B is gehouden bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te
nemen.
b. B zal bij het uitvoeren van de opdracht waar mogelijk rekening houden met redelijke wensen
van A, mits dit naar het oordeel van B bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht.
c. A heeft uitdrukkelijk géén zeggenschap over de werkzaamheden van B. B is dus vrij de
werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Als gezagvoerder van het vaartuig van A
draagt B bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de volledige nautische
verantwoordelijkheid voor het vaartuig en de zich daarop bevindende personen en de
daarop of daarin aanwezige lading.
d. Ofschoon het primair de bedoeling is van partijen dat B de overeengekomen
werkzaamheden zèlf verricht, staat het B vrij de werkzaamheden voor eigen rekening geheel
of ten dele te laten uitvoeren door derden, zulks met inachtneming van art. 3.5 van de
algemene voorwaarden. B blijft jegens A echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
e. B houdt A op de hoogte van de voortgang van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de
opdracht en brengt A onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien A
daarvan anders niet op de hoogte zou zijn. B legt aan A verantwoording af over de wijze
waarop hij/zij zich van zijn/haar opdracht heeft gekweten. Indien B ten laste van A gelden
heeft uitgegeven of te diens behoeve heeft ontvangen, legt B daarvan rekening en
verantwoording af.
Artikel 4 (beloning)

a. Voor de te verrichten werkzaamheden zal A aan B als honorarium/beloning (exclusief BTW)
een bedrag van €……………… per uur/dagdeel (0 -12 uur)/dag (0-24 uur)/kalenderdag/
verrichting/maand/ voor de totale opdracht voldoen.
b. Dit honorarium/deze beloning zal wekelijks/maandelijks/ aan het einde van de opdracht
middels een factuur door B aan A in rekening worden gebracht. A betaalt deze rekening
binnen …………. dagen na factuurdatum.
c. Indien B aan A een voorschotrekening in de zin van art. 4.2. van de algemene voorwaarden
heeft toegezonden, heeft te gelden dat deze overeenkomst is gesloten onder de
opschortende voorwaarde van betaling van die voorschotrekening.
Artikel 5 (onkosten)
A vergoedt aan B de onkosten die zijn verbonden aan de uitvoering van de opdracht, voor zover die
niet in het honorarium/de beloning zijn begrepen en ze in redelijkheid zijn gemaakt. B is gehouden
deugdelijke bewijsstukken van de gemaakte onkosten aan A over te leggen. De volgende onkosten
zijn reeds meegenomen in de beloning van artikel 4: ………………………………………………………………………
Kosten verbonden aan het reizen van B per eigen auto vanaf zijn zaakadres naar de plaats waar hij
aan boord gaat van het vaartuig van A, alsmede vanaf de plaats waar B van boord gaat van het
vaartuig van A naar het zaakadres van B, worden door A aan B vergoed tegen een bedrag van €
………………per kilometer, vermeerderd met eventuele kosten van een veerpont en tol. Indien B geen
gebruik maakt van een eigen auto, brengt hij de werkelijke reiskosten aan B in rekening. Daarnaast
wordt reistijd in rekening gebracht overeenkomstig art. 4.3 van de algemene voorwaarden.
Artikel 6 (tussentijdse beëindiging)
Beide partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds door schriftelijke of elektronische opzegging
met onmiddellijke ingang beëindigen. Beide partijen zijn hierbij gehouden aan art. 6 van de algemene
voorwaarden.
Artikel 7 (aanvullende bepalingen)
In afwijking van of in aanvulling op de toepasselijke algemene voorwaarden zoals hiervoor geduid in
art. 2 sub a, komen partijen het volgende overeen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Artikel 8 (rechtskeuze)
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ………………………… op …… /…… /20……

A (opdrachtgever)

B (opdrachtnemer)

………………………………

……………………………..…

