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OVEREENKOMST 

Partijen:
1. Heer / Mevrouw  , wonende te     aan de  nr.     (hierna ook te noemen opdrachtgever);
2. Mevrouw Y. M. B. van de Wetering, wonende te Ulft aan de Grote Beer nr. 15, die deze 
akte namens haar ondertekent (hierna ook te noemen opdrachtnemer)
zijn overeengekomen als volgt;

1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever: Begeleiden 
bij   
2. De sub 1 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd  in de periode vanaf   tot. 
Hierna zal bekeken worden of en in welke vorm deze overeenkomst wordt voort gezet.  
3. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorgen van een goede opdrachtnemer 
in acht nemen. 
4. Voor het overige is de wijze van uitvoering van de opdracht geheel overgelaten aan 
opdrachtnemer.
5. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden 
ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de 
opdracht. De opdrachtnemer doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze 
waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht 
ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, 
dan doet hij daarvan rekening.
6. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht zelf in persoon te verrichten en kan deze alleen 
uitbesteden aan derden, na goedkeuring van de opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer het gebruikelijke honorarium verschuldigd.
Het honorarium wordt gefactureerd eens per maand. De betalingstermijn is 8 dagen en is 
gebaseerd op betaling halverwege de maand.
8. De onkosten van opdrachtnemer zijn bij het honorarium inbegrepen.
9. De opdrachtgever kan de opdracht opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 
van 1 kalender maand.
10. De opdrachtnemer kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts 
opzeggen, indien er geen medewerking wordt verleend bij het maken van afspraken en bij 
thuisopdrachten.
11. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.
12. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.
14. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtnemer ten gevolge of naar 
aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan, zulks behoudens opzet of grove 
schuld van opdrachtnemer zelf.
15. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan - naar aanleiding van de onderhavige 
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of 
uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld, zij het niet 
uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde 
verrijking - zullen worden beslecht door  de Rechtbank te Terborg, zulks behoudens 
voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend op ______________ ___te 
__________________


