ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST
Onderaannemer voert werkzaamheden in of vanuit eigen werkplaats uit
versie Onderaannemer
Ondergetekenden,
de (besloten vennootschap (naam) B.V.), gevestigd te (plaatsnaam), ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer (nummer) en hierbij vertegenwoordigd door
haar directeur (naam),
verder te noemen “Aannemer”;
en
De heer of mevrouw (volledige naam invullen), handelend onder de naam (volledige
bedrijfsnaam invullen), gevestigd te (plaatsnaam), met btw-nummer (nummer
invullen) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (nummer
invullen),
hierna te noemen “Onderaannemer”;
Aannemer en Onderaannemer hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
in aanmerking nemende dat:
-

-

-

-

Aannemer van zijn opdrachtgever (hierna te noemen: “de Principaal”) de opdracht heeft
gekregen het volgende werk uit te voeren: (korte omschrijving van het werk) en (een
deel van) dit werk wenst uit te besteden;
Onderaannemer als zelfstandig ondernemer voor eigen rekening en risico werkzaam is op
het terrein van (omschrijf activiteiten Onderaannemer) en in staat is en bereid is het
aan hem uit te besteden werk uit te voeren;
Aannemer (een deel van het werk (korte omschrijving van het werk) uitbesteedt aan
Onderaannemer in zijn hoedanigheid van zelfstandig ondernemer;
Partijen uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst of daarmee
door de Belastingdienst gelijk te stellen rechtsverhouding aan te gaan, maar een
overeenkomst van aanneming van werk als bedoeld in artikel 7:750 BW (onder
overeenkomst van aanneming van werk is te verstaan de overeenkomst waarbij de ene
partij zich jegens de andere partij verbindt om buiten dienstbetrekking tegen een prijs een
werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren);
Partijen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming zullen laten zijn met de
inhoud van deze overeenkomst;
Partijen hun onderlinge rechtsverhouding nader wensen vast te leggen in deze
overeenkomst;

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Het werk
1. Onderaannemer zal het werk in of vanuit zijn eigen werkplaats uitvoeren.
2. Aannemer draagt aan Onderaannemer op om het volgende werk (afgebakende eenheid),
hierna te noemen “het werk”, uit te voeren:
(werk omschrijven, indien aanwezig verwijzen naar toepasselijke besteksparagrafen,
hierin genoemde garantiebepalingen, nota's van inlichtingen en aanvullingen, staat
van wijzigingen, tekeningen enz).
EVENTUEEL (alleen opnemen als Onderaannemer werk uitvoert vanuit de eigen
werkplaats en dus deels ook op locatie Aannemer/Principaal):
Plaats van het werk:
Benaming van het werk:
3. De documenten genoemd in lid 2, worden als bijlage 1 bij deze overeenkomst gevoegd.
Artikel 2: Prijs
1. Optie 1: De aanneemsom van het werk bedraagt € (aanneemsom invullen) exclusief btw.
óf:
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Optie 2: Aannemer en Onderaannemer komen overeen dat het werk op regiebasis wordt
uitgevoerd.*
- Het uurtarief bedraagt € (uurtarief invullen) ex btw per uur.
(Indien verschillende uurtarieven gelden voor onderscheidene werksoorten, dan de
verschillende werksoorten met per werksoort het uurtarief vermelden);
óf:
- Het tarief bedraagt € (tarief invullen) ex btw per (eenheid invullen, bijvoorbeeld per
meter, per m2, per 1000).
*=slechts één mogelijkheid kiezen, dus verwijderen wat niet van toepassing is (en
indien van toepassing invullen)
Artikel 3: Betalingen
1. Betaling zal geschieden in termijnen. De termijnen verschijnen:
Optie 1: periodiek, met tussenpozen van (aantal) weken, met dien verstande dat de eerste
termijn van € (bedrag invullen) bij opdracht verschijnt.
óf:
Optie 2: afhankelijk van de stand van het werk:
de eerste termijn van € (bedrag) verschijnt (invullen, bijvoorbeeld “bij opdracht”);
de tweede termijn van € (bedrag invullen) verschijnt zodra (invullen);
de laatste termijn van € (bedrag invullen) verschijnt (invullen, bijvoorbeeld “bij
oplevering”).
2. Ten aanzien van de tweede en volgende termijnen zal betaling plaatsvinden binnen (invullen,
bijvoorbeeld 30) dagen na factuurdatum.
Artikel 4: Zelfstandigheid Onderaannemer
1.

Onderaannemer richt in onafhankelijkheid de uitvoering van zijn werk in en bepaalt zelf op
welke manier hij zijn werk organiseert en uitvoert, passend binnen het te bereiken resultaat
conform deze overeenkomst en het werk van Aannemer en andere partijen.
2. Onderaannemer voert het werk in of vanuit zijn eigen werkplaats uit.
3. Aannemer kan Onderaannemer richtlijnen geven over de afstemming van het
overeengekomen werk in relatie tot andere werkzaamheden die hiermee in relatie staan,
zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien
Onderaannemer daarover bij uitsluiting beslist.
4. Onderaannemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden, tenzij Aannemer
een redelijk belang heeft bij een beperking hiervan.
5. Onderaannemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat.
6. Onderaannemer draagt als zelfstandig ondernemer de verantwoordelijkheid voor:
- het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden benodigd voor het uitvoeren van dit
soort werken;
- het afdekken van risico’s van aansprakelijkheid in verband met het uitvoeren van het
werk;
- het verwerven van andere opdrachten voor het uitvoeren van werk;
- het treffen van voorzieningen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid;
- het opbouwen van een oudedagsvoorziening(en).
EVENTUEEL: (alleen opnemen als Onderaannemer werk uitvoert vanuit de eigen
werkplaats en dus deels ook op locatie Aannemer/Principaal):
7. Onderaannemer gebruikt eigen, geleasde of gehuurde vervoermiddelen voor transport van en
naar de locatie waar het werk plaatsvindt.
8. Onderaannemer gebruikt bij de uitvoering van het werk zijn eigen dagelijkse gereedschap en
hulpmiddelen. Onderaannemer kan voor incidenteel te gebruiken, niet voor zijn normale
dagelijkse bedrijfsvoering benodigde gereedschappen en hulpmiddelen, gebruik maken van
gereedschappen en hulpmiddelen van Aannemer, Principaal of andere partijen die op de
locatie aanwezig zijn.
De artikelen 5-7 alleen opnemen als Onderaannemer deels op locatie Aannemer of
locatie Principaal werkt. De artikelen hebben uitsluitend betrekking op de planning,
organisatie, veiligheid en verzekering m.b.t. werkzaamheden op die locatie
Artikel 5: Planning
1. Optie 1: Aannemer en Onderaannemer zijn de volgende planning overeengekomen:
(planning invullen).
óf:
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Optie 2: Onderaannemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang maken:
in week (weeknummer invullen) of: op (datum invullen).*
óf:
Optie 3: Aannemer en Onderaannemer stellen in onderling overleg de planning voor de
uitvoering van het werk op.
*=verwijderen wat niet van toepassing is (en indien van toepassing invullen)
Artikel 6: Organisatie op de locatie
1. Indien van toepassing stelt Aannemer een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op en
benoemt hij een V&G-coördinator uitvoeringsfase.
Artikel 7: Verzekering
1. Voor het werk wordt door de hoofdaannemer een CAR-verzekering afgesloten waarbij ook de
werkzaamheden, gereedschappen en hulpmiddelen van Onderaannemer zijn meeverzekerd. Er
geldt geen eigen risico.
Artikel 8: Metaalunievoorwaarden
1. Op deze overeenkomst zijn de Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing, zoals
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014.
2. Een exemplaar van de Metaalunievoorwaarden 2014 is bij deze overeenkomst gevoegd.
3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van deze overeenkomst en de Metaalunievoorwaarden, gaan
de bepalingen uit deze overeenkomst voor.
Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Het Nederlandse recht is van toepassing.
2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Onderaannemer
neemt kennis van geschillen. Onderaannemer is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te
wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
Artikel 10: Verwijzing naar beoordeling
1. Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 11 april 2016 onder
nummer 90515.84231.B beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde
bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen.
2. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn Partijen van
mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of
voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (plaatsnaam invullen) op (datum van
ondertekening invullen).
Namens Aannemer

Onderaannemer

Handtekening

Handtekening

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Bijlagen:
1. Documenten bedoeld in artikel 1 lid 2
2. Exemplaar Metaalunievoorwaarden 2014
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