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Plaats, datum
Betreft: Offerte
Geachte heer/mevrouw,
Op d.d. …. hebben wij een (telefonisch) gesprek gevoerd. In dit gesprek heeft u aangegeven een aantal
werkzaamheden te willen laten verrichten. Hierbij doe ik u een offerte toekomen voor deze werkzaamheden.
Onderstaand treft u een verkorte offerte aan. In de bijlage treft u de uitgebreide versie aan. De uitgebreide
offerte krijgt na ondertekening de kracht van een overeenkomst van opdracht, volgens welke ik de geoffreerde werkzaamheden voor u uit kan voeren.
Ik kan voor u de werkzaamheden invullen welke werkzaamheden uitvoeren tegen een tarief van €…. per
…. .Bij de uitvoering maak ik gebruik van …. materialen invullen. De werkzaamheden zullen aanvangen
op…. en afgerond zijn op…. Afhankelijk van de werkzaamheden, kunt u ook kiezen voor 1 leverdatum.
Als u het met deze offerte eens bent en mij de opdracht wilt verlenen, dan verzoek ik u vriendelijk de uitgebreide offerte voor akkoord te ondertekenen.
De offerte kunt u per fax of per post terugzenden.
Deze offerte blijft van kracht gedurende …. dagen na verzending.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u mij uiteraard bereiken op bovenstaand telefoonnummer.
In vertrouwen u een passende aanbieding te hebben gedaan,
Met vriendelijke groet,
…..
NB. De offerte is opgesteld in de ik vorm. Uiteraard kun je “ik” ook vervangen door jouw (bedrijfs)naam.
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(Naam Bedrijf), gevestigd te …. aan de …. nummer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door …. alleen bij
bedrijven de vertegenwoordiger opnemen, hierna te noemen ‘opdrachtgever’
en
(Naam Bedrijf), gevestigd te…. aan de ….nummer…., hierna te noemen ‘opdrachtnemer’
komen overeen als volgt;
Werkzaamheden
Opdrachtnemer zal voor opdrachtgever de volgende werkzaamheden verrichten:
Maak je gebruik van een specifieke methode, dan dien je dat hier ook aan te geven.
1.
2.
3.

….
….
….

Het werk omvat niet:
Indien er werkzaamheden zijn die niet behoren tot de uit te voeren werkzaamheden, waarvan de opdrachtgever gezien de omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden wel zou kunnen denken dat
de werkzaamheden in de uit te voeren werkzaamheden begrepen zijn, dien je – om misverstanden te
voorkomen – deze hieronder te vermelden.
1.
2.

….
….

De gebruikte materialen zijn:
Dit kun je verwijderen indien de opdracht niet bestaat uit het maken van een product waarvoor materiaalkeuze van invloed kan zijn op de prijs / kwaliteit.
1.
2.

….
….

Aanwezige materialen / apparatuur / voorzieningen:
Hier kun je aangeven welke materialen e.d. je gaat gebruiken van de opdrachtgever bij het uitvoeren van
jouw opdracht.
1.
2.

….
….
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Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren. Opdrachtgever is niet bevoegd
bindende instructies te geven over de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen regelmatig overleg voeren over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.
Deze alinea is bedoeld om helder te maken dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen partijen. Indien de opdrachtnemer geen geldige VAR winst / rekening risico vennootschap kan overleggen,
loop je namelijk het risico dat bij een controle het UWV vast kan stellen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Gezagsverhouding is een criterium van een arbeidsovereenkomst.
Prijs en facturatie
Optie 1
Vaste prijs
Ik kan de door u voorgestelde werkzaamheden verrichten tegen een vaste prijs van € …. exclusief 21%
omzetbelasting.
Mocht er tijdens de duur van deze overeenkomst meerwerk moeten worden gedaan, dan wordt dit verricht
tegen een uurtarief van € …. exclusief 21% btw, materiaalkosten en bijkomende kosten (waaronder reisen verblijfkosten, administratiekosten).
Indien je geen materiaalkosten / bijkomende kosten in rekening brengt, kun je dit uiteraard weglaten.
Optie 2 Flexibele prijs
Ik kan de werkzaamheden verrichten tegen:
• een tarief van € …. per uur / dagdeel
• een tarief van € …. per vierkante meter
• een tarief van € …. per af te leveren product
• bijkomende kosten: ….
Wij adviseren je bij bijkomende kosten een omschrijving op te nemen om wat voor kosten het gaat, zoals
bijvoorbeeld administratiekosten, reis- en verblijfkosten.
De hierboven genoemde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting.
Ik zal iedere 14 dagen / na afloop van de overeenkomst een (deel) factuur sturen. Reclameren kan binnen
10 dagen na dagtekening van de factuur. Betaling van de werkzaamheden dient te geschieden binnen 14
dagen na dagtekening van de factuur.
Locatie
De werkzaamheden zullen worden verricht op de locatie
adres
te
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Aanvang en einde
De werkzaamheden worden begonnen op ….
De werkzaamheden zullen gereed zijn voor….
Hierbij geldt dat deze data indicatief zijn.
Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een termijn van ….
Indien het bijvoorbeeld om een overeenkomst gaat voor het afleveren van x producten, kun je dit weglaten.
Geheimhouding
Indien niet van toepassing kun je dit artikel weglaten.
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is verplicht tegenover een ieder geheimhouding te betrachten
omtrent al hetgeen te zijner kennis komt over de ander dan wel over aan de ander gelieerde derden,
waarvan hij weet of redelijkerwijze moet begrijpen, dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Dit geldt zowel
voor de duur van de overeenkomst, alsmede na beëindiging. Indien een der partijen in welke vorm dan
ook deze bepaling niet nakomt, zal hij onmiddellijk en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is een
bedrag van € 10.000,- Dit bedrag kun je aanpassen al naar gelang het belang van partijen. Echter, te
laag is niet zinvol. Verschuldigd zijn aan de andere partij, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van de benadeelde partij.
Overige voorwaarden
Opdrachtnemer heeft voor de genoemde werkzaamheden aan opdrachtgever een geldige VAR winst /
rekening en risico vennootschap weghalen welke je niet hebt overhandigd. Opdrachtgever heeft een kopie
van deze verklaring alsmede een kopie van het legitimatiebewijs van opdrachtnemer in zijn bezit. Indien
je niet over een geldige VAR winst / rekening en risico vennootschap beschikt, dien je dit artikel te verwijderen.
Indien partijen tijdens de looptijd van deze overeenkomst aanvullingen op of af willen wijken van deze
overeenkomst, zullen zij deze wijzigingen schriftelijk vastleggen en voor akkoord ondertekenen. Dit zal
ook geschieden bij meer- of minderwerk.
Dit aanbod blijft …. dagen van kracht na de datum waarop opdrachtnemer heeft ondertekend.
Opdrachtgevers, met name grotere opdrachtgevers, kunnen jouw algemene voorwaarden verwerpen en
willen dan hun eigen voorwaarden van toepassing laten zijn op de overeenkomst. Wij adviseren je om
dan de voorwaarden goed door te nemen. In overleg kun je mogelijk van bepaalde artikelen afwijken.
Je kunt deze afwijkingen opnemen in de overeenkomst onder algemene voorwaarden. Ook kan het zijn
dat zij af willen wijken van jouw voorwaarden. Indien je hierover overeenstemming bereikt, dient je deze
afspraken te vermelden bij overige voorwaarden.
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Indien je voor klanten van een opdrachtgever werkt, je derden inhuurt bij de uitvoering van de opdracht
kan jouw klant of je zelf belang hebben om een non-concurrentiebeding in de overeenkomst op te nemen.
Ben je opdrachtgever, dan is dit zeker aan te raden. Ben je opdrachtnemer, dan is het verstandig dit beding te schrappen, zoveel mogelijk te beperken.
Voor akkoord
Plaats, datum
Datum
………………………..
Opdrachtnemer
………………………..
Naam Opdrachtgever
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISCLAIMER
Het kan zijn dat deze offerte overeenkomst niet volledig is in jouw specifieke geval. Ook kan het zijn dat
je de bepaalde punten aan moet passen aan jouw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van
belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en
noodzakelijkheid voor jouw onderneming.
Hoewel dit voorbeeld met uiterste zorg is samengesteld, is Bizniz Media op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in dit voorbeeld of de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld door het onjuiste gebruik of het onjuist invullen van dit voorbeeld), noch op enigerlei wijze
gebonden aan de inhoud van dit voorbeeld.
Dit offerte overeenkomst voorbeeld word je gratis aangeboden. We zouden het zeer op prijs
stellen als je ons steunt door lid te worden van Het Ondernemerscollectief. Naast vele kortingen en acties
bieden wij jou diverse helpdesks en behartigen wij jou belangen als (startende) ondernemer.
Word nu lid van Het Ondernemerscollectief en je zorgt ervoor dat we samen sterker staan!
Klik op deze link voor meer informatie.
ZZP Modelovereenkomsten
Wil je snel en eenvoudig overeenkomst opstellen? Via een online tool op zzpmodelovereenkomst.nl kun
je gratis modelovereenkomsten opstellen. Met de software stel je zelf in een paar minuten iedere overeenkomst eenvoudig op. Je kunt de overeenkomst vervolgens digitaal (laten) ondertekenen.
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