
 

 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 
Umowa o świadczenie usług 

Partijen: / strony: 

 

1. <NAAM OPDRACHTGEVER>, gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM>, hierna te noemen: “Opdrachtgever”; en 
<Nazwa zleceniodawcy>, znajdujaca się w <miejscowosc – kod pocztowy> w  <adres> reprezentowana 
przez <nazwisko>, zwanej dalej "zleceniodawca";  i 

2. . <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, 

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;  
<Nazwa zleceniobiorcy>, znajdujaca się w <miejscowosc – kod pocztowy> w  <adres> reprezentowana 
przez  <nazwisko>, zwanej dalej "zleceniobiorca” 

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;  
Zwanymi wspolnie stronami  

 
Overwegende dat:  

a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van <OMSCHRIJVING>;  

b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan <OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN>;  

c. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;  

d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van 

opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;  

e. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 

7:610 e.v. BW;  

f. Partijen ervoor kiezen 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 deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling 
plaatsvindt;  

g. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder 

nummer 9015550000-06 opgestelde modelovereenkomst;  

h. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal 

verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.  
 
co następuje: 
a. Zleceniodawca pracuje w dziedzinie <opis >; 
b. Zleceniodawca w zwiazku z tym potrzebuje < opis pracy >; 
c. Zleceniobiorca w takim stanie jest zainteresowany przeprowadzeniem tych czynności; 
d. Strony pragną zawrzeć ze sobą umowe na podstawie umowy o świadczenie usług w rozumieniu artykułu 7: 
400 i następnych Kodeksu Cywilnego; 
e. Strony wyraźnie nie są zainteresowane zawarcienm umowy w rozumieniu artykułu 7: 610 i następnych 
Kodeksu Cywilnego; 
f. Strony wybieraja w razie potrzeby zatrudnienie w postaci chałupników lub równoważne, o których mowa w 
artykułach 2b i 2c w Orzeczeniu, w ktorym jest rozwazane wykonanie pracy a ztrudnienie (Dekret z dnia 24 
grudnia 1986 roku, Stb . 1986, 655). W przypadku braku zastosowania, nalezy sporzadzic i podpisac umowe, 
jeszcze przed tym jak dokonana zostanie zaplata.  
g. Umowa ta jest identyczna jak proponowany wzor umowy, sporzadzony przez Urzad Skarbowy z dnia 19-10-
2015 pod numerem 9015550000-06  
h. Strony, zleceniobiorca na rzecz zleceniodawcy, sporzadzajac ta umowe okresla swoje obowiązki, zwiazane z 
wykonaniem uslugi /pracy. 

 
Partijen komen het volgende overeen: / Partijen komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1 De opdracht / Artykul 1 Zlecenie (zadanie)  

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende 
werkzaamheden te verrichten <OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN>.  

Zleceniobiorca zobowiązuje się na czas trwania umowy, aby wykonać następujące czynności <opis zamówienia 
lub usługi>. 

 



 

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht / Artykuł 2 Realizacja zamówienia 

 

2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid 
voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  
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, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de 

werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.  
2.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een 
goede uitvoering van de opdracht.  
2.4 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.  
 

2.1 Zleceniobiorca przyjmuje zadanie i pełną odpowiedzialność za prawidlowe wykonanie uzgodnionej uslugi 
/ pracy.  

2.2 Zleceniobiorca  wykona prace / uslugi samodzielnie. Jesli bedzie konieczna wspolpraca z osobami 
trzecimi, celem postepowania prac optymalnie, konieczne jest porozumienie sie ze zleceniodawca. W 
razie koniecznosci, zleceniobiorca dostosuje swoje prace do pracy ze zleceniodawca.  

2.3 Zleceniodawca przekaze zleceniobiorcy wszystkie niezbedne uprawnienia i informacje, potrzebne do 
wlasciwego wykonania uslugi /zamowienia.  

2.4 Zleceniobiorca jest calkowicie ziezalezny przy wykonaniu prac zawartych w umowie. On / ona wykona 
(dostosuje) swoje prace wedlug wlasnego uznania i bez nadzoru lub kierunkiem zleceniodawcy. 
Zleceniodawca moze dawac wskazowki instrukcje, celem uzyskania rezultatu.   

 

Artikel 3 Duur van de overeenkomst / artykul 3 czas trwania umowy 
3.1 De opdracht vangt aan op <DATUM> en wordt aangegaan tot <EINDDATUM> OF: voor de duur 
van het Project <NAAM>.  
3.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve 
van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.  
 
3.1 Usluga / praca zlecona dnia <data> bedzie wykonana do <data kncowa> albo : czas trwania projektu 
<nazwa>  
3.2 Zleceniodawca oswiadcza, ze sie zgadza, aby zleceniobiorca prowadzil rowniez prace na rzecz innych 
zleceniodawcow.  

 

Artikel 4 Nakoming en vervanging / artykul 4 Wykonanie i zastepstwo 
4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment 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.  
4.2 <VRIJE INVULLING OVER VERVANGING>  
 
4.1 W przypadku gdy zleceniobiorca w pewnym momencie zauwazy, ze nie bedzie mogl wykonac swoich 
obowiazkow na czas okreslony w umowie, to powinien on niezwlocznie poinformowac o tym zleceniodawce.  
4.2 <wolne miejsce na temat zastepstwa> 

 
Artikel 5 Opzegging overeenkomst / artykul 5 rozwiazanie umowy 

5.1 <VRIJE INVULLING>  
5.1 <wolne miejsce do wypelnienia> 

 
Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling / artykul 6 pozwolenia, fakturacja i zaplata 
6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per <TIJDSEENHEID> exclusief BTW. OF: € …. 
exclusief BTW voor het gehele project.  

6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) 
zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.  
6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL 
DAGEN> dagen na ontvangst van de factuur.  
6.4 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, 
brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.  
 
6.1 Zleceniodawca zalpaci zleceniobiorcy ……………..  Euro za <okres czasu> bez podatku VAT. Albo …………. 
Euro bezt podatku VAT za caly projekt.  



 

 

6.2 Zleceniobiorca wystawi na rzecz zleceniodawcy fakture. Faktura bedzie sporzadzona zgodnie z wymogami 
prawnymi.   
6.3 Zleceniodawca zaplaci zleceniobiorcy zafakturowana kwote w przeciagu <ilosc dni> dni po otrzymaniu 
faktury.  
6.4 W przypadku uzycia srodkow pomocniczych nalezacych do zleceniodawcy niezbednych do wykonania 
zamowienia, zleceniodawca obciazy kosztami zleceniobiorce.  

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade  / artykul 7 odpowiedzialnosc / szkoda 
7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde 
derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de 
werkzaamheden van deze overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle 

schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in 
verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.  
7.2 De Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Opdrachtnemer zal de 
Opdrachtgever vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen de Opdrachtgever mocht worden 
ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde 
derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door de Opdrachtnemer 

ingeschakelde derde(n) dan wel van de Opdrachtnemer zelf, behoudens situaties waarbij de 
vordering of eis het gevolg is van het handelen van de Opdrachtgever zelf.  

7.3 De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen 
schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de 
verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de 
uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.  
7.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband houdend 

met en voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer dan wel door de vervanger van 
Opdrachtnemer van de werkzaamheden van deze Overeenkomst.  
7.5 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen 
van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid 
in acht te worden genomen.  
 
7.1 Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody przez niego spowodowane lub spowodowane przez osoby 
trzecie, ktore przez niego zostaly zaangazowane do wykonania uslugi. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za 
szkody zleceniodawcy, wynikające z faktu, że zleceniobiorca w  sposob niewystarczający wypelnia, czy nie 
wypełnia swoich obowiązków w związku z umową. 
7.2 Zleceniodawca  nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zleceniobiorce. Zleceniodawca pozostaje wolny od 
odpowiedzialnosci zwiazanej z choroba, uszkodzeniem ciała i / lub śmiercia, gdzie zleceniobiorca zaangazowal 
osoby trzecie celem wykonania uslugi / pracy. Strate lub szkode na rzeczach zleceniobiorcy dokonanej przez 
zaangazowane osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy roszczenie lub żądanie jest spowodowane działaniami 
samego zleceniodawcy  
7.3 Zleceniodawca nie musi zrekompensowac szkody na rzecz zleceniobiorcy, wynikajacej z wykonania 
zamówienia, gdzie osiągnięcie celu wiaze sie z konkretnym ryzykiem  związanym z wykonywaniem zawodu 
zleceniobiorcy.  
7.4 Zleceniobiorca zwalnia zleceniodawce z wszelkich roszczen osób trzecich dotyczących i wynikających z 
realizacji zamowienia lub zastepstwa zleceniobiorcy celem wykonania pracy/uslugi.  
7.5 Przy odpowiedzialności pomiędzy zleceniodawca a zleceniobiorca, obowiazuja normy racjonalności i 
słuszności, ktore sa zwyczajowo przyjete w tej branzy.  

 
Artikel 8 Verzekeringen / artykul  8 ubezpieczenia  
<VRIJE INVULLING>  
<wolne miejsce do wypelnienia> 

 
Artikel 9 Rechts- en forumkeuze / artykul 9 prawa – i wybor sadu rozpatrujacego spor 
9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van 
toepassing.  

9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee 

verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden 
voorgelegd.                    
 
9.1 Przy wykonaniu tej umowy, maja zastosowanie przepisy prawa holenderskiego.       
9.2 Spory odnoszące się do niniejszej umowy lub w odniesieniu do wszystkiego, co jest z nia związane, beda 
rozpatrywane przez sad w Holandii. 

 
 
 
 



 

 

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst / artykul 10 zmiany umowy 

 

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze 
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.  
 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, musza byc sporzadzone w formie pismnej pomiędzy stronami. 
 

 
In tweevoud,  
W dwoch egzemplarzach 

 
 
Te <PLAATS>, op <DATUM>:      Te <PLAATS>, op <DATUM>:  
Miejsce i data       Miejsce i data 

…………………………       …………………………  
Opdrachtgever        Opdrachtnemer 
Zleceniodawca        Zleceniobiorca  
 


