
Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep | VEBIDAK, FNV en CNV VAKMENSEN 
Dakdekkers – Aanneming van werk 

Beoordeling Belastingdienst nr. 90520171494310 | 8 februari 2017 

VEBIDAK modelovereenkomst dakdekkers Pagina 1 van 3 

 

 

 

MODELOVEREENKOMST DAKDEKKERS 
 

Beoordeling Belastingdienst nr: 90520171494310 d.d. 8 februari 2017 

Partijen 
Ondergetekenden: 

 
Naam Bedrijf: 

Naam Gemachtigde: 

Functie gemachtigde: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

KvK – nummer: 

BTW nummer: 

Nationaliteit: 

 
Hierna te noemen: Opdrachtgever; 

 
 
Naam Bedrijf: 

Naam Gemachtigde: 

Functie gemachtigde: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

KvK – nummer: 

BTW nummer: 

Nationaliteit: 

Hierna te noemen: Opdrachtnemer 
 
1. Uitgangspunten bij de overeenkomst van aanneming van werk (dakdekkers 1) 
1.1 Partijen wensen met elkaar een overeenkomst tot aanneming van werk aan te gaan 

voor alle opdrachten die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt en de inhoud 
daarvan in een nader document schriftelijk vast te leggen; 

 

1.2 Partijen verklaren dat ze geen arbeidsovereenkomst willen sluiten, maar een 
overeenkomst van aanneming van werk en dat partijen bij de uitvoering van de 
werkzaamheden zich zullen gedragen als ondernemers en niet als werkgever en 
werknemer 

 

1.3 Opdrachtnemer exploiteert voor eigen rekening en risico een bedrijf met daarbij 
behorende wettelijke en contractuele rechten/plichten tegenover derden; 

 
 

 

1 Onder dakdekkers worden verstaan: personen, niet zijnde werknemers, die 
werkzaamheden verrichten in verband met het aanbrengen, onderhouden of 
herstellen van dakbedekkingen van bitumen en/of kunststof materialen, waaronder 
tevens begrepen het leveren, plaatsen en zogenaamde inwerken of anderszins 
waterdicht aanbrengen van permanente veiligheidsvoorzieningen. 
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1.4 Opdrachtnemer draagt de risico’s die behoren bij persoonlijke arbeidsongeschiktheid 
en dient zelf zorg te dragen voor een oudedagsvoorziening; 

 
1.5 Partijen sluiten rechtstreeks deze overeenkomst van aanneming van werk en niet via 

een uitzendbureau of constructies die lijken op, of de kenmerken vertonen van een 
arbeidsovereenkomst; 

 
1.6 Indien partijen in contact met elkaar gebracht zijn door een bemiddelingsbureau, geldt 

dat het bemiddelingsbureau geen partij mag zijn bij deze overeenkomst; 
 

1.7 
 
 
2. Werkwijze van de opdrachtnemer 
2.1 

 
 
 
 
 
 
2.2 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, waaronder begrepen eigen werknemers van 
Opdrachtgever, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de 
werkzaamheden richt Opdrachtnemer – overigens met algeheel behoud van zijn 
zelfstandige beslissingsbevoegdheden in de ruimste zin – naar de arbeidstijden zoals 
vastgesteld door of namens degene  voor wiens rekening het project door 
Opdrachtgever wordt uitgevoerd; 

 

2.3 
 
 
 
 
2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet dat hij de verplichtingen in 

verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan 
nakomen, dan dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen. 

 

2.6 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeen gekomen resultaat. 
 

3. Uitbesteding door de Opdrachtnemer aan derden 
 

3.1 Als de werkzaamheden door de Opdrachtnemer worden uitbesteed aan derden, dient hierop 
deze modelovereenkomst eveneens van toepassing te worden verklaard. 

Opdrachtnemer dient te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en te beschikken over een BTW-nummer. 

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van eigen 
vervoer, gereedschap, en door hem zelf geleverd materiaal en (veiligheids)materieel. 
Hiervan kan alleen worden afgeweken als Opdrachtgever het materiaal levert in 
verband met voorgeschreven kwaliteitseisen (normen), bestek, inkoopvoordelen, 
efficiëntievoordelen en/of opdrachtgever kleding van de (bovenliggende) 
opdrachtgever draagt vanuit het oogpunt van veiligheid. Dit moet wel vooraf 
schriftelijk zijn vastgelegd. Opdrachtnemer kan voor incidenteel te gebruiken, niet 
voor zijn normale dagelijkse bedrijfsvoering benodigde gereedschappen en 
hulpmiddelen, gebruikmaken van gereedschappen en hulpmiddelen van Opdrachtgever 
of andere partijen die op de locatie aanwezig zijn;. 

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt de volle verantwoordelijkheid  
voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en het 
daaraan verbonden opleveringsresultaat, waarbij deze werkzaamheden om redenen 
van planning en/of urgentie ook op regiebasis kunnen worden uitgevoerd. Er zal altijd 
sprake moeten zijn van een opdracht waarin een afgebakende eenheid is te  
onderkennen en waarin de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de oplevering van 
het werk;  
 

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel  
zelfstandig. Hij/zij 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 indien dit volgt uit het bestek 
of op veiligheidsredenen berust;  
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3.2 Opdrachtnemer blijft ook tijdens de uitbesteding verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
werk en het naleven van de gemaakte afspraken. 

 

3.3 
 
 
 

3.4 Opdrachtnemer is volledig vrij om voor derden werkzaam te zijn. 
 
 

4 Veiligheid en arbeidsomstandigheden 
4.1 Opdrachtnemer is verplicht gestelde veiligheidseisen en bepalingen krachtens de 

Arbowet en de Arbocatalogus Platte Daken (www.arbocatalogusplattedaken.nl) na te 
leven. Tevens verklaart hij te beschikken over een geldig certificaat VCA/VOL en is hij 
verplicht de gestelde veiligheidseisen en bepalingen uit hoofde van dit certificaat in 
acht te nemen. 

 

 
 

4.3 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een kopie van een bewijs van deelname, niet 
ouder dan drie jaar, aan de cursus “Gezond en veilig werken op het dak (certificaat 
C1)”. 

 
4.4 Opdrachtnemer verklaart te beschikken over een adequate aansprakelijkheids- 

verzekering voor dakdekkers (zzp) bedrijven (AVB) waarbij een dekking is 
overeengekomen van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis. 

 
4.5 Opdrachtnemer zal bij het sluiten van deze overeenkomst een kopie polis (sen) en 

bijbehorende voorwaarden overhandigen. 
 

5. Bijlage: Opdrachtbeschrijving 
5.1 De bijlage maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. De bepalingen in de bijlage 

mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen in deze overeenkomst. Wanneer sprake 
is van strijdigheid tussen de bijlage en deze overeenkomst, gaan de bepalingen in 
deze overeenkomst voor. 

 
6 Algemene (leverings)voorwaarden 
6.1 Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer (nadere) algemene 

(leverings)voorwaarden van toepassing verklaren op de uit te voeren opdracht, mogen 
de bepalingen in die algemene (leverings)voorwaarden geen afbreuk doen aan de 
bepalingen in deze overeenkomst. Bij strijdigheid met deze overeenkomst gaan de 
bepalingen in deze overeenkomst voor. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt 
 
 
………………………………………………… ……………...  
Plaats  Datum 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. ………………………………………… 
Handtekening Opdrachtgever  Handtekening Opdrachtnemer 

4.2 Opdrachtnemer zorgt zelf voor zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en eventueel 
noodzakelijke opleidingen die vereist zijn om het werk uit te voeren. 

Opdrachtgever mag niet meewerken bij de uitvoering van het door de Opdrachtnemer 
aangenomen werk, tenzij er sprake is van incidentele werkzaamheden in verband met, 
tijdelijke, vervanging van een zieke werknemer of wegens een tijdelijk capaciteitsgebrek. 
In dit geval blijven de artikelen 2.1,2.2 en 2.3 onverkort in stand. 
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