
 
 
 

 

Algemene Voorwaarden freelancers 
 

1. Uitvoering van de overeenkomst 

 

Freelancer garandeert dat hij beschikt over de overeengekomen dan wel voor het verrichten van de 
prestatie benodigde vaardigheden en kwalificaties. De diensten van Freelancer zullen steeds deug-
delijk en van hoge kwaliteit zijn, met de grootste zorg worden uitgevoerd, state of the art, en ten 
minste voldoen aan de schriftelijk vastgelegde specificaties. Indien diensten niet worden geleverd 
zoals verwacht, zal Freelancer dit onmiddellijk kostenloos herstellen. 

 

2. Vertrouwelijkheid 

 

Alle tussen freelancer en freelancefirm (FF) uitgewisselde informatie, waaronder informatie over 

tarieven en afspraken tussen freelancer en FF en de inhoud van deze overeenkomst worden 
tussen partijen als vertrouwelijk beschouwd en zullen niet met derden, waaronder de opdracht -

gever, gedeeld worden. Het is verboden tijdens dan wel na afloop van bovengenoemd project, op 
welke wijze dan ook, enige informatie, gegevens of persoonsgegevens, die mondeling, schriftelijk 
of op andere wijze ter kennis van freelancer zijn gekomen aangaande de opdracht, de bedrijfs-

voering van FF dan wel van een klant van FF, aan derden te verstrekken. Voorts is het freelancer 
verboden enig werk van FF dan wel van diens klant van welke aard dan ook, in bezit te houden. 

Freelancer zal alle informatie, gegevens of persoonsgegevens van FF dan wel van diens klant 
slechts ter uitvoering van de opdracht gebruiken.  

 

3. Exclusiviteit relaties en concurrentie 

 
Freelancer is via FF in contact gebracht met (potentiële) opdrachtgevers. Freelancer zal gedu-
rende 1 jaar na eerste kennismaking met een (potentiële) opdrachtgever, dan wel tot 1 jaar na 
afloop van een opdracht via FF geen verbintenissen aangaan met (potentiële) opdrachtgevers of 
derden waarmee freelancer in het kader van deze overeenkomst in contact is geweest, noch zal 
hij daarover onderhandelingen voeren, ongeacht of dat rechtstreeks of indirect geschiedt en of dit 
geschiedt voor eigen rekening of voor rekening van derden.  

 

Freelancer is van rechtswege in gebreke door niet-nakoming van bovenstaande alinea dan wel van 

de clausule met betrekking tot vertrouwelijkheid, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit 
nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. Freelancer zal per overtreding 

een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 20.000,-- alsmede een boete van € 2000,-- voor 

iedere dag dat de overtreding voortduurt , onverminderd het recht van FF op volledige schade-

vergoeding. 

 

4. Kosten, Meerwerk en informatieplicht 

 
Alleen daadwerkelijk besteedde uren kunnen bij FF maandelijks achteraf in rekening gebracht 
worden. Freelancer zal een duidelijke urenspecificatie verstrekken. Tenzij expliciet schriftelijk 
overeengekomen, kunnen naast de uurvergoeding geen overige kosten, zoals reistijd, reiskosten, 
telefoon-, administratie- of apparatuur- en softwarekosten in rekening gebracht worden.  

 

Freelancer is verplicht FF direct schriftelijk te informeren over wijzigingen in feiten of omstandig-

heden die van invloed zijn op deze overeenkomst, waaronder meerwerk en verlengingsverzoeke n. 

 
Eventueel meerwerk als gevolg van uitbreiding van de scope van de opdracht alsmede eventuele 
extra kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het project zullen slechts vergoed 
worden indien hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van FF is verkregen. Eventuele 
extra kosten zal freelancer voorafgaand met deugdelijke bescheiden staven.  
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5. Zelfstandigheid 

 

Freelancer verricht de werkzaamheden gedurende de gehele duur van deze overeenkomst in de 
uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep en kan derhalve niet 
worden gekwalificeerd als werknemer van freelancefirm en Opdrachtgever/inlener. Freelancer 
werkt zonder toezicht of leiding van FF en Opdrachtgever. Partijen hebben uitdrukkelijk niet de 
intentie een arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan, maar een overeenkomst van opdracht, zodat 
opdrachtnemer nimmer aanspraak kan doen gelden op de bepalingen betreffende de arbeids-
overeenkomst in de wet. Hierbij is Artikel 9 van de Algemene Modelovereenkomst Tussenkomst 
van toepassing. 

 

Voordat de opdracht aanvang neemt, zal Freelancer diens inschrijving bij de Kamer van Koop-

handel en diens BTW-nummer alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs en indien nodig 
werkvergunning aan FF overleggen. 

 

Freelancer vrijwaart FF voor aansprakelijkheid die verband houdt met belasting-, zorgverzekerings- 
en sociale verzekeringswetgeving. Op eerste verzoek van FF zal Freelancer verklaringen van de 
Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van afdrachten 
van belastingen en premies zijn voldaan. FF is gerechtigd om in voorkomende gevallen een 
gedeelte van het aan freelancer verschuldigde bedrag rechtstreeks aan de belastingdienst te 
betalen, ter voldoening van verschuldigde belastingen en premies. 

 

6. Intellectueel Eigendom 

 

Freelancer draagt hierbij over aan FF alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen 
kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de in het kader van een opdracht ontstane werken of 
andere voor bescherming in aanmerking komende voortbrengselen, nu of in de toekomst. FF 
aanvaardt de overdracht hierbij. Freelancer doet hierbij afstand van alle eventuele aan Freelancer 
toekomende persoonlijkheidsrechten, voor zover mogelijk. 

 
Voor zover voor de overdracht aanvullende akten of (rechts-)handelingen van freelancer nodig 
zijn, zal freelancer benodigde handelingen direct kosteloos verrichten zodra FF dat vraagt en alles 
doen wat nodig is om de overdracht te bewerkstelligen. Freelancer machtigt FF hierbij onherroe-
pelijk om al het nodige te doen om de bedoelde overdracht te bewerkstelligen, onverminderd de 
verplichting van Freelancer om hieraan zelf medewerking te verlenen.  

 
Freelancer garandeert dat hij bij het uitvoeren van de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van 
derden. Indien freelancer niet zelf rechthebbende is op bedoelde intellectuele eigendomsrechten, 
maar Freelancer die intellectuele eigendomsrechten gebruikt met toestemming/licentie van een 

derde, geeft Freelancer hierbij op voorhand aan FF om niet een exclusieve, niet ‐overdraagbare 
licentie voor onbepaalde tijd om die intellectuele eigendomsrechten te (laten) gebruiken. Freelancer 
zorgt ervoor dat zij van de betreffende derde toestemming heeft gekregen deze licentie aan FF te 
geven. Freelancer vrijwaart FF voor alle aanspraken die verband houden met inbreuken op rechten 
van derden. 

 

7. Aansprakelijkheid 

 

Freelancer vrijwaart FF volledig voor aanspraken van derden, waaronder haar klanten, die 

verband houden met de door freelancer verrichtte werkzaamheden. Freelancer is verplicht een 

adequate (bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheids) verzekering af te sluiten en in stand te 

houden. 

 

De totale aansprakelijkheid van FF jegens freelancer is beperkt tot vergoeding van directe 

schade tot maximaal het bedrag van de voor de lopende opdracht bedongen prijs.  
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8. Overige voorwaarden 

 

Op deze overeenkomst zijn geen verdere algemene voorwaarden van een van beide partijen 
van toepassing. FF kan deze overeenkomst ten allen tijde per direct zonder rechterlijke 

tussenkomst schriftelijk (inclusief per email) beëindigen. Op deze overeenkomst en alle 

daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of geschillen is het Nederlands recht van 
toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter 

te Amsterdam. 

 

De hier opgenomen clausules onder Overige algemene voorwaarden zijn op zowel de huidige als 
alle toekomstige opdrachten van toepassing, tenzij hiervan expliciet schriftelijk wordt afgeweken. 
Eventuele eerdere afspraken, in welke vorm dan ook gemaakt, vervallen bij ondertekening van 
deze overeenkomst. 
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