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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 
 
Partijen: 
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Miedema Assistance B.V., 

gevestigd en kantoorhoudende te (3991 AP) Houten aan de 
Lange Schaft 9D-1, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer J. 
Miedema, hierna te noemen ‛MA’; 
 

en 
 
2. Bedrijf:     Postcode/woonplaats:  

 
Rechtsgeldig vertegenwoordiger: Geboortedatum:  
de heer/mevrouw 
 
KvK-nummer:    BSN-nummer:      
 
BTW-nummer:    Nummer legitimatiebewijs:  
 
Adres:     Vervaldatum legitimatiebewijs:  
 
Hierna te noemen ‛Opdrachtnemer’. 

 
Overwegende dat: 
• MA een onderneming exploiteert die zich richt op evenementenbeveiliging en op het leveren 

van ad hoc beveiligingsoplossingen. MA beschikt over een vergunning afgegeven door het 
ministerie van Justitie d.d. 16 maart 2009 met ND-nummer 3805, als bedoeld in artikel 3 onder 
1 van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 

• MA in het kader van haar activiteiten over vakbekwame krachten dient te beschikken, die 
Opdrachtnemer zelf is of kan leveren, die zelfstandig, voor eigen risico, verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid, de werkzaamheden verrichten zonder dat er sprake is van een 
arbeidsovereenkomst met MA. 

• Partijen afspraken willen maken over de invulling van de werkzaamheden voor MA dan wel de 
levering van vakbekwame krachten. 

 
Komen overeen als volgt: 
1. Wijze van samenwerking 
1.1. Deze overeenkomst is een raamovereenkomst. Voor iedere opdracht wordt een 

deelovereenkomst opgesteld waarop de voorwaarden en condities van deze overeenkomst van 
toepassing zijn.  

1.2. Elke opdracht wordt vooraf mondeling besproken en nadien in een deelovereenkomst 
vastgelegd en door Opdrachtnemer ondertekend. 

1.3. De deelovereenkomst bevat een omschrijving van de werkzaamheden, de naam en locatie van 
de eindklant, de vereisten die worden gesteld aan de vakkrachten, het aantal vakkrachten dat 
ingezet gaat worden, de tijdstippen waarop gewerkt dient te worden, de duur, de wijze van 
beëindiging, het tarief etc. Voordat Opdrachtnemer de deelovereenkomst heeft ondertekend 
kan de opdracht niet aanvangen en kan er geen betaling plaatsvinden. 

1.4. Opdrachtnemer is en blijft altijd zelf en direct aansprakelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van 
het geleverde werk en loopt daarbij dus altijd zelf ondernemersrisico. Tussen MA en 
Opdrachtnemer en/of de eindklant van MA komt nimmer een arbeidsovereenkomst tot stand. In 
dit verband realiseert Opdrachtnemer zich dat de beschermende bepalingen van het 
arbeidsrecht nu en in de toekomst geen toepassing vinden. Opdrachtnemer verbindt zich om 
de werkzaamheden volledig en zelfstandig uit te voeren zonder toezicht of leiding door MA 
danwel de eindklant van MA. De wijze van uitvoering van de werkzaamheden is geheel 
overgelaten aan Opdrachtnemer, met dien verstande dat hij zich zoveel mogelijk rekenschap 
moet geven van de wensen van de eindklant van MA, waaronder die met betrekking tot 
eventueel bij haar geldende richtlijnen, de bij de werkplek van toepassing zijn de huisregels en 
de bij de eindklant geldende werktijden. Voorts moet Opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden 
de zorg van een goed-opdrachtnemer in acht nemen. 
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1.5. Opdrachtnemer is bevoegd naast of in plaats van hemzelf ook andere personen in te zetten 
voor de feitelijke uitvoering van de overeengekomen diensten, een en ander in voorafgaand 
overleg met en met toestemming van MA. MA kan deze toestemming slechts weigeren indien 
deze derde niet aan de hierna te noemen objectieve criteria voldoet. Opdrachtnemer blijft 
evenwel te allen tijde jegens MA aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de 
desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht. 

1.6. Urenverantwoording en dergelijke worden (wekelijks) geregistreerd middels de digitale portal 
van MA, waarbij Opdrachtnemer de uren zelf noteert in de digitale portal, vervolgens MA dit 
digitaal accordeert, waarop MA zorg draagt voor facturatie aan opdrachtgever. Daar waar 
digitale verantwoording niet mogelijk is zal er (wekelijks) op papier een urenverantwoording en 
dergelijke worden geregistreerd waarbij zowel MA als ook haar opdrachtgevers beiden voor 
akkoord dienen te tekenen alvorens er sprake is van enig recht op betaling aan Opdrachtnemer 
door MA. 

1.7. Opdrachtnemer dan wel de door haar ingeschakelde vakkrachten voldoen in ieder geval aan de 
eisen volgens de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (PBR) 
en daarop gebaseerde richtlijnen door het Ministerie van Justitie en de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

1.8. Voor aanvang van de werkzaamheden dient Opdrachtnemer te overleggen: 
• NAW-gegevens betrokken vakkracht; 
• BSN-nummer betrokken vakkracht; 
• digitale pasfoto van betrokken vakkracht; 
• kopieën van geldige voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde 
diploma’s/certificaten van betrokken vakkracht; 
• uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar; 
• Kopie geldig legitimatiebewijs van betrokken vakkracht waaruit de nationaliteit blijkt; 
• Kopie geldig rijbewijs van betrokken vakkracht; 
• Kopie geldige Grijze of Blauwe pas van betrokken vakkracht. 

1.9. Opdrachtnemer zal zich ook tijdens het verrichten van de werkzaamheden houden aan de 
geldende bepalingen, zoals bijvoorbeeld het kunnen tonen van een Grijze of Blauwe Pas en 
voor het vervullen van de werkzaamheden geëigend werkmateriaal en/of werkkleding 
gebruiken, en ervoor zorgdragen dat dit voldoet aan de gestelde Arbo- en/of veiligheidseisen 
en/of daarvoor aantoonbaar gekeurd is en desgevraagd terstond aan wettelijk bevoegde 
instellingen en personen ter inzage verstrekken en alle door MA dan wel haar opdrachtgever 
verstrekte (algemene) instructies met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en veiligheid 
strikt naleven. 

1.10. Indien Opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden verneemt dat de opdrachtgever 
arbeidskrachten nodig heeft, zal Opdrachtnemer MA informeren en attenderen over de 
mogelijkheden van MA en de opdrachtgever verwijzen naar MA.  

1.11. Partijen zijn zelfstandige ondernemingen die voor eigen rekening en risico deelnemen aan deze 
samenwerking. Partijen beogen geen vennoot onder firma of andere (personen)vennootschap 
te vormen. Geen der partijen is bevoegd om de andere partij extern te vertegenwoordigen, tenzij 
in deze Overeenkomst expliciet anders is bepaald. 

1.12. Opdrachtnemer dient te allen tijde een beveiligingspas fysiek op de man te hebben en dient op 
ieder redelijk verzoek getoond te kunnen worden. Het niet bij zich dragen van de beveiligingspas 
kan leiden tot het betalen van een dadelijk en ineens zonder sommatie en/of ingebrekestelling 
opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000, -, onverminderd de gehoudenheid 
van Opdrachtnemer tot betaling aan MA van een volledige schadevergoeding te dezer zake 
indien deze méér dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 
 

2. Gevolgen niet voldoen vereisten 
2.1. De gevolgen van het niet voldoen aan de in artikel 1.5 tot en met 1.7 genoemde vereisten zijn: 

• indien pas achteraf duidelijk wordt dat niet is voldaan aan de vereisten: het vervallen van de 
verplichting voor de werkzaamheden te betalen en volledige aansprakelijkheid voor de door de 
tekortkoming veroorzaakte schade, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is; 
• indien vooraf duidelijk wordt dat niet kan worden voldaan aan de vereisten: het niet tot stand 
komen van een overeenkomst en volledige aansprakelijkheid voor de schade die is veroorzaakt 
doordat in eerder stadium wel de indruk is gewekt aan de vereisten te kunnen voldoen, zonder 
dat een ingebrekestelling vereist is. 
 

3. Gevolgen tekortschieten in de uitvoering van de werkzaamheden 
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3.1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen en weten uitoefenen en de 
opdrachten zorgvuldig en met grote ijver uitvoeren. 

3.2.  Als door Opdrachtnemer tekort wordt geschoten in de uitvoering van de werkzaamheden houdt 
dit in dat MA tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst met haar opdrachtgever. MA 
zal er dus op worden aangesproken. Opdrachtnemer dient zich daarvan bewust te zijn. 

3.3. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door 
Opdrachtnemer, die niet berust op overmacht, is Opdrachtnemer op gelijke wijze aansprakelijk 
jegens MA als MA jegens haar opdrachtgever. Opdrachtnemer vrijwaart MA voor deze 
aanspraken. 

3.4. Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Opdrachtnemer in de uitvoering van 
de werkzaamheden, dan stelt Opdrachtnemer op eerste verzoek van MA voor eigen rekening 
en kosten alles in het werk deze zo mogelijk te herstellen, dan wel de gevolgen ervan te 
verzachten. 

 
4. Betalingsafspraken 
4.1. Voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer en/of de vakkracht ontvangt Opdrachtnemer het 

uurtarief als vermeld in de deelovereenkomst. In deze vergoeding zijn alle overige kosten 
begrepen. Opdrachtnemer kan nimmer aanspraak maken op enige honorering of vergoeding 
anderszins voor niet daadwerkelijk gewerkte uren ongeacht de oorzaak hiervan.  

4.2. De betalingstermijn van de facturen wordt vermeld in de deelovereenkomst. 
 

5. Geheimhouding 
5.1. Opdrachtnemer erkent dat hem door MA geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden 

betreffende (de bedrijfsvoering van) MA en van haar opdrachtgevers, evenals van alle 
bijzonderheden betreffende of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst. 
Het is Opdrachtnemer dan wel de door haar ingeschakelde vakkrachten verboden uit welke 
hoofde dan ook, gedurende de overeenkomst en na beëindiging ervan, enige mededeling te 
doen aan de opdrachtgever van MA en derden van of aangaande enige bijzonderheden 
betreffende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst. Deze verplichting 
geldt niet voor informatie die algemeen bekend is. 

5.2. Zonder toestemming van MA is Opdrachtnemer dan wel de door haar ingeschakelde 
vakkrachten verboden om met de pers te praten over MA en/of over de opdrachtgever van MA 
evenals over alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 

5.3. Opdrachtnemer verplicht zich om alle door hem in te schakelen vakkrachten die zich bezig 
houden met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, voor aanvang van de 
werkzaamheden een geheimhoudingsovereenkomst te laten ondertekenen met dezelfde 
strekking als de bovenstaande bepalingen ter zake van deze overeenkomst, van welke 
overeenkomst Opdrachtnemer op eerste verzoek van MA een afschrift zal overleggen. 

5.4. Indien Opdrachtnemer bovengenoemde artikelen overtreedt verbeurt hij aan MA een dadelijk 
en ineens zonder sommatie en/of ingebrekestelling opeisbare en niet voor matiging vatbare 
boete van € 50.000, - per overtreding en van € 1.000, -per dag dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot betaling aan MA van een volledige 
schadevergoeding te dezer zake, indien deze méér dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 
Onder schade wordt tevens verstaan de gevolgschade, waaronder nadrukkelijk wordt verstaan 
omzet- of winstderving. 

5.5. Overtreding in bovenbedoelde zin zal voor MA een dringende reden vormen als bedoeld in 
artikel 8 lid 2 van deze overeenkomst, en zal aanleiding kunnen geven bij de Officier van Justitie 
aangifte te doen van het plegen van het misdrijf, omschreven in art. 273 Sr. 
 

6. Relatiebeding 
6.1.  Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst tot twee jaar na 

beëindiging ervan, op geen enkele wijze, direct of indirect, een overeenkomst met de 
opdrachtgever(s)/relaties van MA aan te gaan of opdrachtgever(s) (in ieder geval de 
opdrachtgevers waar Opdrachtnemer via MA werkzaam is geweest) van MA op enigerlei wijze 
direct of indirect (te laten) benaderen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MA. 
Wanneer Opdrachtnemer door de opdrachtgever van MA rechtsreeks wordt gevraagd diensten 
te verrichten dient Opdrachtnemer MA hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

6.2. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan tijdens een opdracht voor MA zelf bedrijfsreclame te 
maken, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door het uitdelen van visitekaartjes, het dragen van 
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bedrijfskleding anders dan van MA of het gebruiken van een wagen met bedrijfsreclame van 
Opdrachtnemer. 

6.3 Opdrachtnemer verplicht zich de in dit artikel bedoelde verplichtingen schriftelijk op te leggen 
aan de persoon of personen, die zij in het kader van deze overeenkomst ter beschikking aan 
MA en/of haar eindklant stelt en daarbij toe te zien op de nakoming daarvan, bij gebreke 
waarvan Opdrachtnemer jegens MA volledig aansprakelijk is. Het gestelde in lid 4 is alsdan van 
dienovereenkomstige toepassing. 

6.4. Indien Opdrachtnemer bovengenoemd artikel overtreedt verbeurt hij aan MA een dadelijk en 
ineens zonder sommatie en/of ingebrekestelling opeisbare en niet voor matiging vatbare boete 
van € 50.000, - per overtreding en van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, 
onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtnemer tot betaling aan MA van een volledige 
schadevergoeding te dezer zake indien deze méér dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 
Onder schade wordt tevens verstaan de gevolgschade, waaronder nadrukkelijk wordt verstaan 
omzet- of winstderving. 
 

7. Vrijwaring, garanties en aansprakelijkheid 
7.1. Opdrachtnemer is zelfstandig jegens alle klanten aansprakelijk voor de door haar verleende 

diensten. Opdrachtnemer vrijwaart MA van alle vorderingen van klanten die verband houden 
met de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, met uitzondering van vorderingen 
van klanten die het direct gevolg zijn verwijtbaar handelen of nalaten door MA. 

7.2. Opdrachtnemer staat er voor in dat zij ten aanzien van de door haar ingeschakelde vakkrachten 
steeds volledig en stipt zal voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, zowel  jegens deze 
vakkrachten zelf als jegens derden, zoals uitzendbureaus, payroll-bedrijven, collega-bedrijven 
en - voor zover van toepassing - de Belastingdienst en het UWV. Opdrachtnemer zal MA 
volledig vrijwaren van alle vorderingen, kosten of boetes  die verband houden met de eventuele 
aansprakelijkheid van MA voor belastingen van derden op grond van ketenaansprakelijkheid 
en/of inlenersaansprakelijkheid. 

7.3. Op eerste verzoek van MA zal Opdrachtnemer een verklaring overleggen van haar accountant 
waaruit blijkt dat Opdrachtnemer aan al haar betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 
7.2. heeft voldaan. 

7.4. MA is jegens Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, 
daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, die 
tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer en/of derden zou worden toegebracht. 

7.5. Indien en voor zover desondanks op MA enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde 
dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de door MA 
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd. 

7.6. Voor zover de schade om wat voor reden dan ook niet door de verzekeraar van MA wordt 
vergoed, is MA uitsluitend aansprakelijk tot vergoeding van de door Opdrachtnemer geleden 
directe schade, zulks tot maximaal de hoogte van de door MA ingevolge de betreffende 
opdracht uitbetaalde (maand)vergoeding over de afgelopen 3 maanden. 

7.7. MA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
omzet, winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.8. De in de voorgaande leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval 
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MA, haar bestuurders of 
leidinggevende ondergeschikten.  
 

8. Duur en toepasselijkheid overeenkomst 
8.1 Deze overeenkomst is van toepassing op alle aspecten van de samenwerking tussen partijen 

en is van onbepaalde duur en is opzegbaar door partijen tegen het einde van een 
kalendermaand met inachtneming van 3 maanden opzegtermijn. De opzegging laat lopende 
opdrachten onverlet. De bepalingen van deze overeenkomst blijven ook na opzegging van 
toepassing op de alsdan nog lopende opdrachten.  

8.2 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang in de navolgende 
gevallen: 

- op de datum van faillissement, ontbinding, (voorlopige) surséance van betaling of staking van 
de bedrijfsactiviteiten van één der partijen of de opdrachtgever van MA, dan wel van de door 
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde personen als bedoeld in artikel 1 lid 5 van deze 
overeenkomst; 

- op de datum waarop een partij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, die van 
zo ernstige aard is (dringende reden), dat van de wederpartij voortzetting van de overeenkomst 
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in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekend 
schrijven in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting binnen 14 dagen na te komen. 
In het kader van het bovenstaande worden gedragingen en handelingen van de door 
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde personen steeds geacht gedragingen en handelingen 
van Opdrachtnemer te zijn; 

- op de datum waarop de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde personen gedurende een 
aaneengesloten periode van in totaal 3 maanden niet in staat zijn tot uitvoering van de diensten 
als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid of anderszins en zolang gedurende die periode 
niet voorzien is in vervanging op de wijze zoals bedoeld in artikel 1 lid 5 van deze overeenkomst; 

- Er sprake is van misleiding of onjuistheid in de verstrekte bedrijfsgegevens, documenten en/of 
competenties; 

8.3 Opdrachtnemer is gehouden MA tijdig van een of meer van de omstandigheden als bedoeld in 
lid 2 schriftelijk op de hoogte te stellen. 

8.4 Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de tussen partijen afzonderlijk te 
sluiten deelovereenkomsten.  

8.5 Bij beëindiging van deze overeenkomst, op welke wijze dan ook, blijven alle voorwaarden met 
betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde concurrentie-/relatiebedingen en de 
termijnen onverminderd van toepassing, blijven eventuele vorderingen en 
aansprakelijkstellingen vanuit MA en haar opdrachtgever richting de Opdrachtnemer volledig 
en onvoorwaardelijk staan en opeisbaar.  

 
Artikel 9 relatiebeding DJI 
9.1 MA  heeft een zwaarwegend bedrijfsbelang bij het overeenkomen met Opdrachtnemer van 

een relatiebeding ten aanzien van één specifieke relatie, de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(hierna: “DJI”). Dit bedrijfsbelang wordt als volgt gemotiveerd: 

 Opdrachtnemer is werkzaam in de functie van Detentie Toezichthouder en wordt uit dien 
hoofde via Trigion uitsluitend ingezet bij DJI.  
MA investeert tijd, geld en middelen in het opleiden van Opdrachtnemer in zijn functie van 
Detentie Toezichthouder waardoor hij DJI optimaal kan blijven bedienen. Tegelijkertijd 
realiseren partijen zich dat Opdrachtnemer hierdoor ook aantrekkelijker wordt voor DJI. 
Opdrachtnemer realiseert zich dat de MA opereert in een uiterst concurrerende markt waarin 
de marges klein zijn. 
De relatie(s) Trigion / DJI is een van de grootste “assets” van MA. Indien Opdrachtnemer 
zonder enige beperking tijdens het dienstverband de overstap naar DJI zou mogen maken, 
zou dit het business model van MA ernstig in gevaar brengen. 
MA zou onevenredig benadeeld worden als Opdrachtnemer met de door hem bij MA 
opgedane kennis, bedrijfsinformatie en specifieke informatie over en van DJI nog tijdens het 
dienstverband zou overstappen naar DJI. 
MA faciliteert de Opdrachtnemer om te kunnen gaan werken bij DJI met een veel kortere 
aannameprocedure dan bij DJ hij rechtstreeks. 
MA betaalt een boete aan opdrachtgever (Trigion) wanneer medewerker binnen 12 maanden 
weer vertrekt om welke reden dan ook. Deze boete zal worden doorbelast aan medewerker.  
Dit bedrijfsbelang vereist het navolgende beperkte relatiebeding. 
Het is (zijn) de werknemer(s) van de Opdrachtnemer binnen een tijdvak van één jaar na 
aanvang van de werkzaamheden voor DJI/Trigion niet toegestaan om, direct noch indirect, in 
loondienst te treden van- of als zelfstandige werkzaam te zijn voor de relatie DJI, of daaraan 
gelieerde ondernemingen, dan wel anderszins voor haar – afgezien van de onderhavige 
terbeschikkingstelling – al dan niet gehonoreerde werkzaamheden te verrichten, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van MA.  
Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat binnen één jaar na 
aanvang van de werkzaamheden de relatie DJI zal besluiten haar Opdrachtnemer niet langer 
in te zetten c.q. de werkzaamheden met Opdrachtnemer te beëindigen als gevolg van een 
verwijtbare gedraging van Opdrachtnemer. 
 

9.2 Bij overtreding van het vorenstaande verbeurt (ex-)Opdrachtnemer – ten behoeve van MA – 
telkens een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 
5.000,- onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan MA van een volledige 
schadevergoeding te dezer zake, indien deze méér dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 
Ook deze boete is rechtstreeks aan MA verschuldigd en strekt deze tot voordeel. Hiermee 
wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7: 650 leden 3, 4 en 5 BW. Voorts 
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geldt dat overtreding van het bepaalde in lid 2 voor MA een dringende reden zal vormen tot 
beëindiging van de samenwerking met de Opdrachtnemer. 

 
Overige bepalingen 

10.1. Partijen komen overeen dat de eventueel door Opdrachtnemer gehanteerde Algemene 
Voorwaarden niet van toepassing zijn. 

10.2 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. 
10.3. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere afspraken tussen partijen. Afwijkingen op deze 

overeenkomst hebben alleen gelding voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen. 
10.4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van geschillen is de 

rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, bevoegd. 
10.5. Wijzigingen in deze overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van 

kracht indien beide partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.  
10.6 Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is of door rechterlijke uitspraak wordt 

vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen 
zullen over de bepalingen van deze overeenkomst welke nietig zijn of vernietigd worden overleg 
plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van deze overeenkomst. 

10.7 De in hoofde van deze overeenkomst genoemde kantooradressen van partijen gelden als de 
adressen aan welke partijen rechtsgeldig jegens elkaar kennisgevingen kunnen richten. 

 
 

Aldus overeengekomen in tweevoud, 
 
Partij 1        Partij 2 
 
Naam:        Naam: de heer/mevrouw 
 
Datum/Plaats:      Datum/Plaats:  
 
Handtekening:      Handtekening  

Wilko Mertens

Wilko Mertens

Wilko Mertens


