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P L A T F O R M O V E R E E N K O M S T  O P D R A C H T G E V E R 
 

P A R T I J E N :  
 

Partij bij deze overeenkomst zijn: 
1. BeveiligerZ B.V., statutair gevestigd aan de Oranje Nassaulaan 55, 1075 AK Amsterdam (KvK 84111100); 
 en 
2. De Gebruiker is de (rechts)persoon die als bestaande of toekomstige Opdrachtgever van een derde, 

Opdrachtnemer, een profiel heeft aangemaakt op het hierna te omschrijven Platform; 
hierna tezamen aan te duiden als ‘Partijen’. 

 
O V E R W E G E N D E :  

 

 BeveiligerZ B.V. beheert een online Platform met een bijbehorende app (hierna tezamen: ‘het Platform’) 
voor Gebruikers (hierna tevens: Opdrachtgevers) en Opdrachtnemers onderling om hen te faciliteren bij 
het plaatsen en zoeken van opdrachten en bij het factureren en contracteren. BeveiligerZ B.V. streeft 
daarbij zoveel als mogelijk transparantie en duidelijkheid na en vraagt van Gebruikers om hetzelfde te 
doen. 
 

 Opdrachtgever organiseert een evenement of heeft om andere reden behoefte aan beveiligings- of andere 
diensten welke door Opdrachtnemers verricht kunnen worden. Om een of meer Opdrachtnemers te 
vinden plaatst Opdrachtgever op het Platform een dienst waarin staat wat wanneer nodig is en wat de 
vergoeding per uur zal zijn. Opdrachtnemer kan kiezen of en zo ja op welk van de diensten hij ingaat. 
Opdrachtgever kan kiezen aan wie hij/zij de opdracht gunt en hoe deze dient te worden uitgevoerd. 
BeveiligerZ B.V. heeft daar geen invloed op. 
 

 Met BeveiligerZ B.V. komen slechts overeenkomsten tot stand met betrekking tot het gebruik van het 
Platform en de faciliteiten die dit biedt, niet met betrekking tot de Opdracht. Voor dit gebruik en alles wat 
daarbij hoort (waaronder de app, de administratie, de achterliggende software en de acquisitie) rekent 
BeveiligerZ B.V. per gewerkt uur een vergoeding aan Opdrachtgever, niet aan Opdrachtnemer. Voor het 
overige is BeveiligerZ B.V. onafhankelijk van Opdrachtgever, van Opdrachtnemer en van de Opdracht. 

 
K O M E N  O V E R E E N :  

 
BeveiligerZ B.V. 

 
1. BeveiligerZ B.V. zal voorzien in: 

a. Een digitaal Platform waarop Opdrachten door Gebruiker geplaatst kunnen worden welke door 
Opdrachtnemers kunnen worden aanvaard. 

b. Een Modelovereenkomst voor Gebruiker en Opdrachtnemer. Deze is gebaseerd op de Algemene model-
overeenkomst | geen werkgeversgezag als opgesteld door de Belastingdienst met nr. 90821.25537.1.0 
| 01-06-2021. 

c. Urenregistratie en facturatie namens Opdrachtnemer aan Gebruiker. 
d. Beoordeling  Gebruiker en Opdrachtnemer onderling. 

 

2. BeveiligerZ B.V. bevordert de juistheid en volledigheid van de informatie op het Platform. Zij is gerechtigd 
om op het Platform geplaatste content aan te passen en/of te verwijderen. Zij is echter niet verantwoordelijk 
voor op het Platform geplaatste diensten.  

 
Opdrachtgever 
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3. Gebruiker verklaart dat hij/zij het profiel naar waarheid invult en bijhoudt, dat op het Platform uitgezette 
opdrachten juist zijn en alle informatie bevatten waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat 
deze relevant is voor Opdrachtnemer. 

 

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij/zij en de Opdrachtnemer de Opdracht uitvoeren in overeen-
stemming met wet- en regelgeving. De plek waar en de omstandigheden waaronder de opdracht wordt 
uitgevoerd zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever die er zorg voor draagt dat deze voldoen aan 
alle daaraan te stellen eisen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om aan Opdrachtnemer opdrachten of 
instructies te geven welke in strijd zijn of kunnen komen met het recht of de goede zeden. 
 

5. Opdrachtgever zal een Opdrachtnemer niet meer dan 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten, 
zodat hij/zij in ieder geval aan een minimum van drie opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen. 

 

Overeenkomst BeveiligerZ B.V. – Gebruiker (deze overeenkomst) 
 

6. Deze overeenkomst is van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van het Platform maakt en op alle 
rechtsrelaties en verbintenissen die daar direct of indirect uit voortvloeien. Door gebruik te maken van het 
Platform stemt hij/zij hier uitdrukkelijk mee in. 

 
7. Partijen hebben ieder het recht om deze platformovereenkomst en daarmee het profiel te allen tijde te 

beëindigen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, en zonder dat de andere partij aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade die daaruit voortvloeit. In het voorkomende geval zullen Partijen beide 
meewerken aan een correcte eindafrekening tot dat moment. Het beëindigen van het profiel en de 
platformovereenkomst staat los van de verplichtingen die Opdrachtgever en Opdrachtnemer jegens elkaar 
hebben. Een geaccepteerde dienst zal daarom correct moeten worden afgerond. 
 

Overeenkomst Opdrachtgever – Opdrachtnemer (overeenkomst van opdracht) 
 
8. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn vrij om hun rechtsrelatie in te richten zoals zij dat willen, behoudens 

hetgeen in deze platformovereenkomst is opgenomen. BeveiligerZ is geen partij bij de overeenkomst tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet anders overeenkomen, is op 
hun rechtsrelatie voornoemde modelovereenkomst van toepassing. 
 

Overeenkomsten met derden 

9. Opdrachtgever begrijpt dat BeveiligerZ ter uitvoering van de op haar rustende verbintenissen gebruik maakt 
van de diensten van derden en dat zowel BeveiligerZ als Opdrachtgever daar naar zullen moeten handelen. 
Gebruiker stemt in met de voor hun diensten gehanteerde voorwaarden van Clevergig B.V. en Self-
Billing.com B.V., zowel jegens deze twee partijen als jegens BeveiligerZ. Opdrachtgever is derhalve niet 
alleen jegens deze derden, maar ook jegens BeveiligerZ gehouden om overeenkomstig die voorwaarden te 
handelen. 
 

Relatiebeding 
 

10. Om de continuïteit van het Platform veilig te kunnen stellen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om, 
zonder dat BeveiligerZ B.V. daar schriftelijk mee heeft ingestemd, buiten het Platform om, gedurende de 
looptijd van deze platformovereenkomst en in de twaalf maanden volgende op de laatste dag dat Opdracht-
nemer voor het laatst feitelijk werkzaamheden voor en/of in opdracht van Opdrachtgever heeft verricht, 
voor Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven werkzaamheden te laten verrichten, direct 
of indirect, zij het op basis van overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst of op andere wijze. Dit, 
voor zover nodig in afwijking van de wet, onder verbeurte van een door Opdrachtgever aan BeveiligerZ B.V. 
te betalen boete ter hoogte van € 10.000,- (tienduizend euro) per keer, te vermeerderen met een bedrag 
van € 500,- (vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding van dit beding of enig deel daarvan 



 

P L A T F O R M O V E R E E N K O M S T  O P D R A C H T G E V E R  2 2 . 0 6  

voortduurt. Deze bedragen zijn cumulatief ten aanzien van het vergelijkbare beding dat BeveiligerZ B.V. en 
Opdrachtnemer overeengekomen zijn. 

 

Uren en facturatie  
 

11. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever gewerkte uren worden via de aan het Platform gekoppelde 
app door beide geaccordeerd waardoor automatisch facturen worden aangemaakt en verstuurd. Dit dient 
direct na afloop van de werkzaamheden te gebeuren. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
onenigheid bestaat over uren of facturen, kan BeveiligerZ zolang dit duurt alle activiteiten die daar 
betrekking op hebben (laten) opschorten. 

 
12. Voor Opdrachten die via het Platform zijn ontstaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Opdracht-

gever aan BeveiligerZ B.V. een opdrachtgeversvergoeding verschuldigd van € 4,- excl. btw per door 
Opdrachtnemer gewerkt uur. Deze verplichting geldt alle door Opdrachtnemer gewerkte uren welke hij/zij 
direct of indirect werkt voor Opdrachtgever, voor aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen of voor 
derden waar hij via Opdrachtgever tewerk is gesteld. BeveiligerZ B.V. zal Opdrachtgever hiervoor factureren. 

 

13. Alle facturen van BeveiligerZ B.V. aan opdrachtgever hebben een betaaltermijn van veertien dagen. Dit is 
een fatale termijn; na ommekomst daarvan zijn incassokosten verschuldigd conform de Staffel Buiten-
gerechtelijke Incassokosten (BIK) met een minimum van 15% over de hoofdsom alsmede de wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a BW over de hoofdsom. Opdrachtgever doet afstand van eventuele rechten 
op opschorting of verrekening. 

 

Aansprakelijkheid 
 

14. BeveiligerZ B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:  
a. Het beschikbaar zijn van Opdrachtnemers, het zich tijdig melden voor de Opdracht, de kwaliteit 

van de door de Opdrachtnemer geleverde diensten of anderszins de wijze waarop zij de Opdracht 
uitvoeren. 

b. De kwalificaties, diploma’s of vergunningen van de Opdrachtnemers. 
c. De informatie die door Opdrachtnemers op het Platform is gezet en of zij zich houden aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving. 
d. Schade als gevolg van het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een Opdracht.  
e. Het handelen of nalaten van een Opdrachtnemer in welke vorm dan ook. 

 In aanvulling op het voorgaande geldt het volgende. 
 
15. BeveiligerZ B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat in verband met het door een Opdracht-

nemer uitvoeren van de opdracht, zij het aan de zijde van Opdrachtgever, aan die van Opdrachtnemer of 
aan derden. 

 

16. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gehouden zich afdoende te verzekeren tegen schade welke ontstaat 
in verband met het door een Opdrachtnemer uitvoeren van de opdracht. 

 

Nederlands recht en rechtsmacht 
 

17. Op deze Opdrachtgeversovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze 
overeenkomst en/of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 


