
Overeenkomst van opdracht

Opdrachtgever gevestigd op genoemde loca-
tie in het formulier, in de functie van eigenaar 
en BB2Media gevestigd Nieuwe Noorderbaan 
116 te Vlissingen, hierna te noemen 
opdrachtnemer verklaren het volgende te zijn 
overeengekomen:

Artikel 1
1. De opdrachtgever heeft BB2Media 
opdracht verstrekt tot periodiek onderhoud 
van de website van de opdrachtgever met 
het boven genoemde domeinnaam.
2. BB2Media heeft de in het eerste lid 
bedoelde opdracht aanvaard op basis van 
de voorwaarden zoals neergelegd in deze 
overeenkomst.

Artikel 2
BB2Media zal de opdracht verrichten con-
form de in deze overeenkomst neergelegde 
specificaties.

Artikel 3
1. BB2Media verplicht zich om wanneer 
nodig het in artikel 1 bedoelde werk te 
verrichten.  
2. De opdrachtgever verplicht zich tot het 
aanleveren van materiaal voor het uitvo-
eren van de opdracht door BB2Media, 
dan wel het opgeven van richtlijnen voor 
BB2Media door zelfstandig verzamelen van 
publicatiemateriaal.
3. Indien de opdrachtgever niet aan de in 
lid 2 genoemde verplichting voldoet waar-
door BB2Media niet het werk kan uitvoeren, 
komt aanspraak door opdrachtgever op 
het te verrichten werk of vergoedingen voor 
betreffende periode te vervallen tenzij anders 
overeengekomen.

Artikel 4
1. BB2Media is bij het uitvoeren van de 
afgesproken opdracht geheel zelfstandig.
2. Het staat BB2Media vrij om binnen de 
grenzen van deze overeenkomst de opdracht 
uit te voeren en het afgesproken resultaat te 
verwezenlijken.

Artikel 5
1. Het is BB2Media toegestaan de opdracht 
geheel of gedeeltelijk door één of meer 
anderen te laten uitvoeren. Dit dient echter 
van tevoren aan de opdrachtgever te worden 
medegedeeld.
2. De opdrachtgever kan slechts toe-
stemming voor het doen verrichten van 
werkzaamheden door derden onthouden, 
indien de door BB2Media voorgestelde 
anderen niet aan de volgende door opdracht-
gever bepaalde objectieve criteria voldoen.
3. Ook als het werk met toestemming van de 
opdrachtgever door anderen wordt verricht, 
blijft BB2Media volledig aansprakelijk jegens 
de opdrachtgever voor het overeengekomen 
resultaat, alsof hij de betreffende werkzaam-
heden zelf heeft verricht.

Artikel 6
1. Het door BB2Media voor de hiervoor 
bedoelde werkzaamheden in rekening te 
brengen honorarium staat vermeld op de 
bovenste pagina.
2. Dit honorarium wordt vastgesteld op basis 
van een zo reëel mogelijke inschatting van 
de hoeveelheid te besteden arbeidsuren voor 
het uitvoeren van de opdracht, de afgespro-
ken u(ren)ur staan vermeld op de bovenste 
pagina
3. Indien het in tweede lid geschatte aan-
tal u(ren)ur op structurele basis (minimaal 1 
kwartaal) niet volstaat voor het uitvoeren van 
de door opdrachtgever verstrekte te ver-
richten werkzaamheden, behoudt BB2Media 
zich het recht voor in overleg met de 
opdrachtgever het honorarium te verhogen, 
dan wel de hoeveelheid aanpassingen per 
periode te verminderen.
4. BB2Media dient ter zake van in het kader 
van deze opdracht te verrichten werkzaam-
heden iedere maand een factuur in voor de 
komende maand.
5. De opdrachtgever geeft bij deze volmacht 
om het maandelijkse bedrag door middel 
van een vaste incasso op de opdrachtgevers 
bankrekening af te schrijven.
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Artikel 7
De opdrachtnemer verklaart de naam van 
opdrachtgever anders dan referentie voor 
eigen portfolio op generlei wijze voor rec-
lamedoeleinden te zullen gebruiken zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
opdrachtgever.

Artikel 8
1. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 
minimaal 1 kalenderjaar, ingaande op de 
eerste dag van willekeurig kalendermaand.
2. Ieder der partijen kan na het eers jaar deze 
overeenkomst zonder rechterlijke tussen-
komst beëindigen tegen de laatste dag van 
elke kalendermaand, met inachtneming van 
het in de volgende leden bepaalde. Hiertoe 
dient uiterlijk vier weken voor het einde 
van het kalendermaand de wederpartij bij 
aangetekend schrijven over de beëindiging in 
kennis te worden gesteld.
3. Als de opdrachtgever op grond van het 
tweede lid de overeenkomst beëindigt, is de 
opdrachtgever aan de opdrachtnemer betal-
ing verschuldigd tot het einde van de lopende 
maand, voor zover deze nog niet eerder 
door de opdrachtgever zijn betaald.  De 
opdrachtgever kan geen aanspraak maken 
op restitutie van resterende maandbedra-
gen indien opzegging voor het einde van 
een lopend maand plaatsvindt, tenzij anders 
overeengekomen.
4. Als de situatie bedoeld in het derde lid zich 
voordoet, 
is de opdrachtnemer verplicht het gedeeltelijk 
voltooide 
werk aan de opdrachtgever te leveren.
5. Als de opdrachtnemer op grond van het 
eerste lid de overeenkomst beëindigt, dient 
hij het werk, voor zover dat is gevorderd, 
aan de opdrachtgever af te dragen. Hij ver-
plicht zich daarbij de opdracht zodanig over 
te dragen, dat het werk door een ander kan 
worden voortgezet. Indien opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht, is de opdrachtnemer ver-
plicht de opdrachtgever behulpzaam 

te zijn bij de overdracht van de opdracht 
aan een ander. Het bepaalde in dit lid is 
niet van toepassing als de opdrachtnemer 
de overeenkomst beëindigt wegens grove 
nalatigheid of wanprestatie van de opdracht-
gever. Hieronder is in elk geval te verstaan 
het niet binnen een redelijke termijn betalen 
van de facturen van de opdrachtnemer door 
de opdrachtgever.

Artikel 9
Partijen verklaren dat op deze overeenkomst 
het 
Nederlands recht van toepassing is.


