NUX Compliance Consultancy
Algemene voorwaarden
Artikel 1 Aard en duur van de contractuele relatie:
a. Opdrachtnemer wordt, met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden opgenomen
condities ingehuurd door de Opdrachtgever voor het geven van adviezen op het gebied van het
verbeteren van het bestaande compliance programma van Opdrachtgever (“Project”). De duur ligt niet
bij voorbaat vast.
b. Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht
in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan
te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
c. Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of
gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de
artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt
beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe de
overeenkomst zoals op het voorblad vermeld op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling
plaatsvindt.
d. De overeenkomst die op basis van deze algemene voorwaarden tot stand komt is gebaseerd op de
door de Belastingdienst 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 beoordeelde modelovereenkomst
voor ZZP-ers. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd
overgenomen. 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.
Artikel 2 Uitvoering:
a. De Opdrachtnemer neemt een inspanningsverplichting op zich. Hij zal de zorg van een goede
Opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle
verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
b. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering
van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met
anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt
Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
c. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij
verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de
opdracht.
d. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van
andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Artikel 3 Geheimhouding:
Opdrachtnemer verplicht zich tot grote zorgvuldigheid en volstrekte geheimhouding met betrekking tot
informatie die hij tijdens de bovengenoemde periode verkregen heeft bij de uitvoering van de
werkzaamheden ten gunste van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal zich gedurende de looptijd van het
Project en zes maanden daarna tevens onthouden van enig handelen in aandelen, opties, derivaten en
dergelijke betreffende Opdrachtgever en de aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede zich strikt
houden aan de regels betreffende (misbruik van) voorwetenschap betreffende beursgenoteerde
vennootschappen met wie Opdrachtgever gedurende bovengenoemde periode vertrouwelijk
onderhandelt.
Artikel 4 Premies:
Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige
uitoefening van zijn beroep. Het over het honorarium verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting en
premies sociale verzekeringen e.d. is voor rekening van de Opdrachtnemer en is in het uurtarief
inbegrepen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de Nederlandse
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Belastingdienst en/of UWV voor niet betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met
betrekking tot het overeengekomen honorarium.
Artikel 5 Beperking aansprakelijkheid:
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever een gebeurtenis (waaronder
tevens een nalaten is begrepen) voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van Opdrachtnemer, zal die
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de verzekeraar uit hoof de van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vanwege of in verband met deze overeenkomst.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of
zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, geldt dezelfde beperking van
aansprakelijkheid. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de
aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en in ieder geval 12 maanden na de datum van
de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle
claims van derden en voor schade ontstaan, ook jegens derden, door het handelen of nalaten van
Opdrachtgever zelf, of van enig persoon voor wie Opdrachtgever verantwoordelijk is uit welke hoofde
dan ook.
Artikel 6 Reiskosten en vergoedingen:
Reiskosten worden in rekening gebracht met vijfenzeventig cent per gereden kilometer plus de helft van
het afgesproken uurtarief (zijnde tweehonderdentwintig euro exclusief BTW) maal de reistijd. Het per
email afgesproken uurtarief zal maandelijks worden gefactureerd en voorzien van een toelichting.
Opdrachtgever is gehouden de betalingen die voortvloeien uit de door Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden binnen 30 dagen te voldoen.
Artikel 7 Auteursrechten:
Alle auteursrechten op voor de Opdrachtgever geschreven stukken worden bij deze (voor alsdan)
overgedragen aan Opdrachtgever; Opdrachtnemer behoudt echter het recht om geanonimiseerd delen
van de inhoud van de door hemzelf geschreven stukken te hergebruiken mits niet te herleiden is voor
wie de stukken oorspronkelijk zijn geschreven.
Artikel 8 Vragen Belastingdienst:
Indien de Belastingdienst enige vragen omtrent deze overeenkomst stelt aan een van de partijen dan zal
die partij de andere partij onverwijld op de hoogte stellen teneinde vervaltermijnen in acht te kunnen
nemen.
Artikel 9 Opzegging:
Hoewel partijen beogen om gedurende de volledige duur van het Project samen te werken, kan deze
overeenkomst tussentijds door Opdrachtgever opgezegd worden met inachtneming van een
opzegtermijn van een dag. Voor Opdrachtnemer geldt een opzegtermijn van tenminste vier weken ;
daarbij zal Opdrachtnemer zich alle redelijke commerciële inspanningen getroosten om een kwalitatief
gelijkwaardige vervanging voor te dragen, indien door Opdrachtgever gewenst, teneinde het Project af te
ronden.
Artikel 10 Andere algemene voorwaarden:
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door
beide partijen zijn ondertekend en hier tevens aangehecht.
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