in aanmerking nemende dat:
•
opdrachtnemer in de uitoefening van het zelfstandige beroep, en dus niet in dienst van
opdrachtgever.
•
opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wenst te verstrekken, bestaande uit 5
punten.
•

opdrachtnemer bereid is deze opdracht uit te voeren.

zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1: Werkzaamheden
Partijen gaan hierbij een freelanceovereenkomst aan, inhoudende het verrichten van
werkzaamheden door opdrachtnemer, bestaande uit
Werkzaamheden van zelfstandig kok
•opdrachtnemer zorgt ervoor dat het eten voldoet aan kwaliteitseisen.
•opdrachtnemer zorg ervoor dat het werkplek netjes achter blijft.
•opdrachtnemer het bereiden van ingewikkelde/exclusieve maaltijden.
Artikel 2: Uitvoering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij heeft het recht om
tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden zelfstandig op te schrijven op het urenbriefje of op
website en zorgt er voor dat elke zondag de factuur wordt gestuurd. Zonder urenbriefje wordt de
betreffende factuur word niet betaalt.

Artikel 3: Plaats van werkzaamheden
De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden op de plaats van opdrachtgever.
Artikel 4: Honorarium
Het basishonorarium van opdrachtnemer bedraagt € 30,- per uur en kilometervergoeding is € 0,25
per km en max 180 km per dag. Eventuele on¬¬kosten gemaakt op werkvloer, mits gespecificeerd
door opdrachtnemer aan opdrachtgever mag in rekening gebracht worden.
Artikel 5: Geheimhouding
Opdrachtnemer is tot volstrekte geheimhouding verplicht omtrent alle bedrijfsaangelegenheden van
opdrachtgever in de ruimste zin des word, die hem op welke wijze dan ook ter kennis zijn ge-ko¬men
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden bij opdracht¬¬gever.

Artikel 6: non concurrentiebeding
De opdrachtnemer mag niet rechtstreeks voor de opdrachtgever werken zonder mijn toestemming.
Opdrachtnemer mag alleen via Brigida’s aan het werk bij de opdrachtgever, die een werk relatie
heeft met Brigida’s. schade¬¬vergoeding verschuldigd van € 10.000

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging
Bij een tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer is opdrachtnemer een schade¬¬vergoeding
verschuldigd van € 250,- het werk is niet binnen 24 uur vooraf afgezegd, dan kost het de
opdrachtnemer 7 uur van een normale werkdag als zijnde schadevergoeding Bij dringende
gebeurtenissen niet.
Artikel 8: Nederlands recht van toepassing
Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

