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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

PARTIJEN: 

 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WAT-COMPANY B.V., met zetel 

te Roermond, kantoorhoudende te 5664 TH Geldrop, Laan der vier Heemskinderen 7, ten 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder de 

heer J.P.J. Meessen, hierna verder te noemen: “WAT”; 

 

en, 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (…), gevestigd en 

kantoorhoudende te (POSTCODE) PLAATSNAAM aan de STRAATNAAM, ten dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar alleen/zelfstandig bevoegd (in)direct bestuurder de 

heer/mevrouw, hierna verder te noemen: “ZZP’er”. 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

- er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt waarin enerzijds hoogopgeleide technici kiezen 

werkzaam te zijn als ZZP’er en anderzijds bedrijven en instellingen kiezen voor tijdelijke 

specifieke kennis en capaciteit; 

- WAT zich ten doel heeft gesteld collectieve technische intelligentie te mobiliseren en te 

faciliteren; 

- WAT in dit kader technische ZZP’ers werkzaam op het gebied van techniek, bouw, ICT of infra 

en hieraan gerelateerd, met een HBO of WO opleidingsniveau tracht te binden en te boeien 

tot een hecht collectief en WAT in dit kader technische ZZP’ers faciliteert op het gebied van 

kennisontwikkeling en vergroting van het sociale en zakelijke netwerk door die ZZP’ers voor 

specifieke technische opdrachten in contact te brengen met potentiële opdrachtgevers; 

- ZZP’er te kennen heeft gegeven zich aan te willen sluiten bij WAT en WAT ZZP’er zal 

intermediëren bij bedrijven en instellingen waarmee WAT in contact staat; 

- WAT is geen partij bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en ZZP’er wat betreft het 

verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. 
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- ZZP’er verbindt zich in deze overeenkomst niet tot het verrichten van werkzaamheden. 

Partijen beogen dan ook uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin 

van artikel 7:610 BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen,  

welke voor toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt 

aangemerkt. 

- WAT en ZZP’er de gemaakte afspraken schriftelijk wensen neer te leggen in de onderhavige 

overeenkomst. 

 

ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1  Onderwerp van de overeenkomst 

 

1.1. ZZP’er sluit zich op basis van no cure no pay conform artikel 2 van deze overeenkomst 

aan bij WAT. WAT zal ZZP’er intermediëren bij haar bekende bedrijven en instellingen met als 

doel een rechtstreekse overeenkomst van opdracht tussen een of meerdere van die bedrijven en 

instellingen en ZZP’er tot stand te brengen. WAT heeft hiertoe een specifieke  website opgericht 

waarop ZZP’er een profiel kan aanmaken. Het bij elkaar brengen van ZZP’er en de bij WAT 

bekende bedrijven en instellingen als beschreven in dit artikellid duiden partijen aan als 

“intermediëren”. Deze bedrijven en instellingen worden door partijen aangeduid als 

“opdrachtgever(s)”. 

 

1.2. ZZP’er is gehouden zijn profielinformatie op correcte en juiste wijze en naar waarheid te 

vermelden. In het kader van de aansluiting bij de organisatie van WAT is ZZP’er gehouden om 

WAT deugdelijke en relevante referenties te verstrekken evenals een CV. 

 

1.3. ZZP’er is gehouden om volledig en naar waarheid te verklaren over de aard, inhoud en 

omvang van de overeenkomsten welke door hem door het intermediëren van WAT zijn gesloten. 

ZZP’er is gehouden om aan WAT direct, en in ieder geval op eerste verzoek van WAT, aan WAT 

een afschrift van alle gesloten overeenkomsten te verstrekken. 

 

1.4. WAT zal zich naar beste eer en geweten en als een goed opdrachtnemer inspannen ter 

zake de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Op WAT rust 

echter geen resultaatsverplichting in welke vorm en hoegenaamd ook. Voor het overige is de 

wijze van uitvoering van de opdracht geheel overgelaten aan WAT.  
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WAT is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen 

waaronder ondergeschikten in te schakelen. 

 

1.5. Op deze overeenkomst en alle volgende overeenkomsten zijn met uitsluiting van alle 

andere algemene voorwaarden, de door WAT gehanteerde algemene voorwaarden van 

toepassing. Deze algemene voorwaarden worden als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehecht. 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart ZZP’er een exemplaar van de algemene 

voorwaarden voor dan wel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te hebben ontvangen, 

van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen en met de toepasselijkheid van die 

algemene voorwaarden op deze overeenkomst en volgende overeenkomsten in te stemmen. 

 

1.6. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen hetgeen in deze overeenkomst is neergelegd en 

hetgeen in de algemene voorwaarden is opgenomen, prevaleren de bepalingen in deze 

overeenkomst. 

 

1.7. Deze overeenkomst vervangt alle eerder gemaakte mondelinge en/of schriftelijke 

afspraken. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig voor zover partijen deze 

wijzigingen schriftelijk overeenkomen in een separate overeenkomst. 

 

1.8. Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken te zijn, blijven 

de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen verplichten zich in dat geval 

om de nietige contractsbepalingen te vervangen door contractsbepalingen die zo nauw mogelijk 

bij de bedoeling van partijen aansluiten. 

 

Artikel 2 Vergoedingen/ facturatie 

 

2.1. Op het moment dat het intermediëren van WAT leidt tot de totstandkoming van een (al 

dan niet mondelinge) overeenkomst van opdracht tussen een bedrijf of instelling en de ZZP’er, is 

ZZP’er aan WAT een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is omzetafhankelijk. De 

vergoeding wordt berekend aan de hand van een percentage van de door ZZP’er in zijn totaliteit 

behaalde jaaromzet bij alle opdrachtgevers van ZZP’er waarin WAT als intermediair heeft 

opgetreden. Bepalend is aldus de totale omzet welke gedurende een periode van een 

kalenderjaar is gemaakt.  
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2.2. ZZP’er verzorgt zelf de facturatie richting de opdrachtgever(s) van ZZP’er. Facturatie zal 

geschieden conform de gemaakte afspraken tussen ZZP’er en zijn/haar opdrachtgever. ZZP’er 

dient conform het bepaalde in artikel 1.3. aan WAT inzage te verschaffen in de overeenkomst(en) 

met zijn/haar opdrachtgever(s), alsmede de gemaakte afspraken omtrent de vergoeding voor de 

verrichtte werkzaamheden, voor zover deze niet al zouden blijken uit de overeenkomst(en). 

Teneinde WAT in staat te stellen de door ZZP’er verschuldigde vergoedingen aan ZZP’er in 

rekening te brengen, verplicht ZZP’er zich om WAT in kennis te stellen van de verzonden facturen 

door deze gelijktijdig in kopie/CC per e-mailbericht aan WAT toe te zenden gericht aan het e-

mailadres: facturen@watcompany.nl.  

 

2.3. Het is ZZP’er toegestaan met opdrachtgever(s) een projectprijs overeen te komen in die 

zin dat opdrachtgever(s) aan ZZP’er een vast bedrag verschuldigd is/zijn voor de uitvoering van 

het project.  

 

2.4. ZZP’er is zelf gehouden tot het bijhouden van zijn boekhouding en administratie. ZZP’er is 

zelf verantwoordelijk voor het incasseren van de factuurbedragen en de eventueel noodzakelijke 

BTW-afdracht.  

 

2.5. De in artikel 2.1. door ZZP’er aan WAT bedoelde en verschuldigde variabele vergoeding 

wordt berekend aan de hand van onderstaande staffel (alle bedoelde bedragen zijn exclusief 

BTW):  

Jaaromzet     Vergoedingspercentage 

 De eerste € 50.000    6,5% 

 Over € 50.000 - € 100.000   5,5% 

 Het meerdere boven € 100.000   4,5% 

 

Ter verduidelijking: indien, door intermediëren van WAT,  bij opdrachtgevers X, Y en Z door 

ZZP’er een omzet wordt behaald van € 150.000 over een totaal kalenderjaar, dan wordt over de 

eerste € 50.000 omzet een percentage in rekening gebracht van 6,5%, over de omzet tussen     

€ 50.000 en € 100.000 een percentage van 5,5% enz.  

 

2.6. Bepalend voor de berekening van de omzet zijn de door ZZP’er verzonden facturen aan de 

opdrachtgever(s) van ZZP’er.  
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2.7. WAT zal met inachtneming van voornoemde staffel per maand aan ZZP’er een factuur 

verzenden ter zake de verschuldigde vergoeding over de voorafgaande maand. ZZP’er is 

gehouden de factuur aan WAT te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling door 

opdrachtgever, doch uiterlijk binnen 60 dagen te rekenen vanaf het einde van de door ZPP’er 

gehanteerde betalingstermijn jegens de opdrachtgever. 

 

2.8. WAT daagt ZZP’er uit mee te denken en mee te bouwen aan business voor WAT en andere 

ZZP’ers uit het WAT netwerk. Wanneer ZZP’er een opdracht of project aandraagt welke door 

andere ZZP’ers via WAT kan worden ingevuld, heeft hij recht op 50% van de fee die WAT aan 

opdrachtgever hiervoor in rekening brengt. Wanneer ZZP’er een andere ZZP’er van buiten het 

WAT netwerk aanbrengt die via WAT een openstaande opdracht of project gaat invullen, heeft hij 

recht op 50% van de fee die WAT aan ZZP’er hiervoor in rekening brengt. In beide gevallen tot 

een maximaal bedrag van €2.000,-. Deze vergoeding kan na afloop van de opdracht door ZZP’er 

worden gefactureerd. 

 

Artikel 3 Deregulering beoordeling arbeidsrelaties  

 

3.1. ZZP’er verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige 

uitoefening van zijn/haar beroep. Wanneer werkzaamheden op regiebasis/uurbasis worden 

uitgevoerd, verplichten partijen zich afspraken vast te leggen in een door de Belastingsdienst 

goedgekeurde modelovereenkomst. 

 

3.2. ZZP’er beslist zelf of hij de opdracht bij opdrachtgever voortkomend uit het intermediëren 

door WAT aanneemt. 

 

3.4 ZZP’er kan, gedurende de duur van de aangegane opdracht, die door intermediëren door 

WAT tot stand is gekomen, opdrachten van andere opdrachtgevers aannemen en uitvoeren. 

 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

4.1. ZZP’er is jegens zijn/haar opdrachtgever(s) volledig aansprakelijk voor alle schade welke 

deze opdrachtgever(s) lijdt(en) als gevolg van de uitvoering van de opdracht(en) door ZZP’er. 

ZZP’er is gehouden het risico gepaard gaande met de uitvoering van zijn werkzaamheden te 

verzekeren.  
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4.2. Het is ZZP’er en opdrachtgever toegestaan om van het bepaalde in het vorige artikellid af 

te wijken. 

 

4.3. ZZP’er vrijwaart WAT volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of 

voortvloeien uit het handelen of nalaten van ZZP’er , bij de uitvoering van de werkzaamheden 

voor de opdrachtgever of derden. ZZP’er is zelf aansprakelijk voor een onrechtmatige daad. 

 

4.4. Behoudens bepalingen van dwingend recht en de redelijkheid en billijkheid, is WAT niet 

aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van uitvoering van deze 

bemiddelingsovereenkomst. 

 

Artikel 5 Verbod van rechtstreekse contractering 

 

5.1. Het is ZZP’er verboden om gedurende de looptijd van deze overeenkomst, alsmede 

gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van deze overeenkomst buiten WAT om 

met één of meerdere opdrachtgever(s) waarmee ZZP’er, na intermediëren door WAT,  één of 

meerdere overeenkomsten heeft gesloten, rechtstreeks en zonder medeweten en voorafgaande 

schriftelijke toestemming van WAT een overeenkomst aan te gaan. In geval van overtreding is 

ZZP’er aan WAT de in artikel 2.1. bedoelde vergoeding verschuldigd, welke vergoeding alsdan 

wordt gefixeerd op een bedrag van minimaal € 10.000,- (exclusief BTW), onverminderd het recht 

van WAT om betaling te vorderen van de volledig verschuldigde vergoeding. 

 

Artikel 6 Verstrekken en gebruik persoonsgegevens 

 

6.1. ZZP’er geeft WAT toestemming om de bij WAT bekende persoonsgegevens (zoals, maar 

niet beperkt tot, het bankrekeningnummer en BSN-nummer van ZZP’er, zijn/haar CV en 

referenties, identiteitsbewijs en NAW-gegevens) te verwerken ten behoeve van de uitvoering van 

de onderhavige overeenkomst, alsmede ten behoeve van de overeenkomsten welke WAT heeft 

gesloten met opdrachtgever(s), waarbij onder dit verwerken wordt verstaan het opslaan van deze 

gegevens in een elektronisch gegevensbestand, zoals een website met toegang voor 

opdrachtgever(s), het verstrekken van de persoonsgegevens aan opdrachtgever(s) voor zover 

noodzakelijk ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst, alsmede het aanwenden van de 

persoonsgegevens voor het doen van aanbiedingen aan ZZP’er voor netwerkgelegenheden en 

opleidingen en daaraan verwante zaken, zoals producten en diensten ten behoeve van de 

uitoefening van het beroep en/of bedrijf van ZZP’er. 
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Artikel 7 Duur en einde van de overeenkomst 

 

7.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

7.2. Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen tegen het einde van 

iedere maand. 

 

7.3. Deze overeenkomst eindigt nimmer eerder, ook niet indien de opzegtermijn als bedoeld in 

artikel 7.2. reeds is verstreken, dan voor het einde van de (laatste) overeenkomst van opdracht 

aangegaan door ZZP’er en opdrachtgever (waaronder de financiële afwikkeling van die (laatste) 

overeenkomst daarvan begrepen). 

 

7.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelleden is WAT gerechtigd eenzijdig de 

overeenkomst te beëindigen op het moment dat ZZP’er in gebreke blijft met voldoening van de in 

artikel 2.1. bedoelde vergoeding, nadat drie maanden na eerste aanmaning ter zake door WAT 

zijn verstreken, zonder dat WAT op enigerlei wijze schadeplichtig raakt jegens ZZP’er en 

onverminderd de gehoudenheid van ZZP’er tot voldoening van de hier bedoelde vergoeding. 

 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

8.1. Op deze overeenkomst en alle verdere overeenkomsten welke in het kader van deze 

overeenkomst zijn of worden gesloten, is Nederlands recht van toepassing. 

 

8.2. Geschillen welke naar aanleiding van deze overeenkomst of alle verdere overeenkomsten 

welke in het kader van deze overeenkomst zijn of worden gesloten, mochten ontstaan, zullen 

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg. 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te (…) op (…) 

 

WAT-Company B.V.     <<NAAM ZZP’ER>>  

Voor deze: de heer J.P.J. Meessen    Voor deze: NAAM 

 

 

                                          __________________________ 


