
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOURCE	MSP	Polarisavenue	33,	2132	JH	Hoofddorp,	Postbus	2016,	2130	GE	Hoofddorp	TEL	+	31	88	0183550	
EMAIL	atos-contracting@nl.source.eu	WEB	www.source.eu	BTW	NL8201.54.118.B01	KvK	30249781	

1	

OVEREENKOMST ZELFSTANDIG PROFESSIONAL 
TUSSENKOMST 

 

DE ONDERGETEKENDEN 
 

de besloten vennootschap Oyster Coast B.V., ten deze handelend onder de naam Source MSP, gevestigd te 

Culemborg en kantoorhoudende te (2132 JH) Hoofddorp aan de  Polaris Avenue 33, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 34097836, rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.J. Schellingerhout (Source);   

 

en 

 

de <Rechtsvorm> <bedrijfsnaam>, gevestigd te (<postcode>) <woonplaats> aan de <adres>, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer <KvK nummer>, BTW-nummer: <BTWnr>, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door <Opdrachtnemer>, hierna te noemen: (Opdrachtnemer); 
 

hierna gezamenlijk ook aangeduid als Partijen en ieder afzonderlijk als Partij. 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

• Source deskundigen inzet, ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de 

ontwikkeling van projecten voor haar Opdrachtgevers, 

• Opdrachtnemer bereid is kennis en ervaring die zij heeft op de door Source gewenste gebieden, tijdelijk 

ter beschikking van opdrachtgever(s) van Source te stellen; 

• Source gebruik wenst te maken van de diensten van Opdrachtnemer; 

• Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden, welke worden verricht bij of ten 

behoeve van een opdrachtgever van Source, uit te voeren; 

• Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in 

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

• Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 

e.v. en 7:690 e.v. BW; 

• Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst1 willen 

voorkomen; 

• Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of 

gelijkgestelden2 buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen 

voordat uitbetaling plaatsvindt; 
 

																																																													
1	artikelen	2a	Uitvoeringsbesluit	loonbelasting	1965	en	artikel	3	Besluit	aanwijzing	gevallen	waarin	arbeidsverhouding	als	
dienstbetrekking	wordt	beschouwd	(Besluit	van	24	december	1986,	Stb.	1986,	655).	
2	artikelen	2b	en	2c	Uitvoeringsbesluit	loonbelasting	1965	en	artikel	1	en	5	Besluit	aanwijzing	gevallen	waarin	arbeidsverhouding	als	
dienstbetrekking	wordt	beschouwd	(Besluit	van	24	december	1986,	Stb.	1986,	655).	
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• Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer werkzaamheden zal verrichten, in deze 

overeenkomst wensen vast te leggen;  

• Partijen daarnaast in een Deelovereenkomst onder andere vastleggen: 

o De projectomschrijving; 

o Het tarief; 

o De duur en omvang van de Deelovereenkomst; 

o De opdrachtgever van Source. 

• Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 8 juni 2016 onder nummer 

90616.9094.1.0 beoordeelde en goedgekeurde overeenkomst. 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 

1. DE OPDRACHT 

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de Deelovereenkomst de werkzaamheden te verrichten 

zoals omschreven in de bij deze overeenkomst behorende Deelovereenkomst (de Opdracht). 

 

2. ACCEPTATIE EN ALGEMENE BEPALINGEN OPDRACHT 

2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht genoemd in de Deelovereenkomst behorende bij deze 

overeenkomst en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van 

de overeengekomen werkzaamheden. 

 

2.2. Opdrachtnemer zal zich houden aan de in het maatschappelijk verkeer algemeen geldende gedrags- en 

fatsoensregels, en conformeert zich aan de voor de Opdrachtgever door enig (overheids)orgaan 

opgelegde regels en verplichtingen. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en voert de 

uit de Opdracht voortvloeiende werkzaamheden zelfstandig uit. De Opdrachtnemer  verricht de 

overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Source  en/of 

diens Opdrachtgever. Source  en/of  diens Opdrachtgever kunnen wel aanwijzingen en instructies geven 

omtrent het beoogde doel, danwel resultaat van de Opdracht, voor zover dit niet de wijze van het 

uitvoeren van de Opdracht raakt. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, vindt 

afstemming met Source en/of diens 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 Source of de Opdrachtgever van Source. 

 

2.3. Source en de opdrachtgever van Source verklaren zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer 

ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht. 

 

2.4. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat voor aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de 

Opdrachtnemer kan worden vastgesteld door Source. Source controleert de opleidingsgegevens van de 

Opdrachtnemer door diploma’s en verklaringen met betrekking tot gevolgde opleidingen te laten tonen. 

Tevens controleert Source of de Opdrachtnemer beschikt over de vereiste vergunningen en dat de 

Opdrachtnemer voldoet aan de ter zake geldende wettelijke eisen om werkzaamheden voor de 
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Opdrachtgever van Source te verrichten. Dit alles conform de geldende wettelijke regeling. Source heeft 

het recht om de getoonde documenten op te vragen, deze behoren binnen drie (3) werkdagen te worden 

aangeleverd. 

 

2.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er voor aanvang van de werkzaamheden een Verklaring Omtrent 

het Gedrag (VOG) wordt overlegd aan Source, welke verklaring niet eerder dan zes (6) maanden voor 

aanvang van de werkzaamheden is afgegeven door de bevoegde instanties. De kosten voor deze 

verklaring komen voor rekening van Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer gebruik maakt van de 

premium dienstverlening van Source, in welk geval de kosten voor de VOG voor rekening van Source 

komen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium dienstverlening van Source zal dit 

worden vastgelegd in de Deelovereenkomst. 

 

3. AANSPRAKELIJKHEID / SCHADE 
3.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem ingeschakelde derden 

wordt toegebracht aan Source, of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze 

overeenkomst. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Source die het gevolg is 

van het feit dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen in verband met c.q. voortvloeiende uit deze 

overeenkomst en de Deelovereenkomst niet of niet voldoende is nagekomen. 

 

3.2. Source aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de Opdrachtnemer zal Source vrijwaren tegen, elke 

vordering of eis, die tegen Source 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 Source zelf. 

 

3.3. Source 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. 

 

3.4. Opdrachtnemer vrijwaart Source en Opdrachtgever van Source 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. 

 

3.5. Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Source en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid 

en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden 

genomen. 

 
4. VOORKOMEN TUSSENKOMSTFICTIE 
4.1. Source en Opdrachtnemer willen de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst 

voorkomen. Daarvoor is van belang dat Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht in de uitoefening 



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOURCE	MSP	Polarisavenue	33,	2132	JH	Hoofddorp,	Postbus	2016,	2130	GE	Hoofddorp	TEL	+	31	88	0183550	
EMAIL	atos-contracting@nl.source.eu	WEB	www.source.eu	BTW	NL8201.54.118.B01	KvK	30249781	

4	

van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Source mag redelijkerwijs aannemen 

(bewijsvermoeden) dat hiervan sprake is als Source, in aanvulling op deze overeenkomst vastlegt: 

• de inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel; 

• het BTW nummer van Opdrachtnemer; en 

• aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Source en Opdrachtgever van Source (art. 3 en 9); 

• een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven 

of uitvoeren van opdrachten voor andere Opdrachtgevers (art. 2.3); 

• het risico van non-betaling door de Opdrachtgever van Source. Deze bepalingen zijn in deze 

overeenkomst opgenomen (art. 7). 

4.2. Het bewijsvermoeden van het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtnemer 

hoofdzakelijk werkzaam is voor Source op basis van (opvolgende) opdrachten van (gezamenlijk) langere 

duur dan gelet op de aard van de werkzaamheden gebruikelijk is. 

 

5. BEËINDIGING 
5.1. Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds, zonder opgave van redenen, te beëindigen met 

inachtneming van een opzegtermijn van 25 kalenderdagen voor Source en 30 kalenderdagen voor 

Opdrachtnemer. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden. De hiervoor omschreven opzegtermijn gaat 

lopen op de dag van de schriftelijke opzegging. 

 

5.2. Iedere Partij is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

5.2.1 de wederpartij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze 

overeenkomst; of  

5.2.2 (jegens) de wederpartij een verzoek tot faillissement heeft (en/of is) ingediend, surséance van 

betaling of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft (en/of is) 

aangevraagd, of in liquidatie treedt; 

 

5.3. Source is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

5.3.1 Opdrachtnemer om welke reden dan ook (waaronder wegens ziekte langer dan 4 weken) niet in 

staat is de opdracht uit te voeren; 

5.3.2 Opdrachtnemer niet kan voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst; 

5.3.3. Opdrachtnemer door eigen toedoen niet voldoet aan de door hem of haar opgegeven kennis, 

ervaring of kunde, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever van Source; 

5.3.4 De overeenkomst tussen de Opdrachtgever van Source en Source, op grond waarvan 

onderhavige overeenkomst werd gemaakt, om welke reden dan ook eindigt. 

 

5.4. Source is bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke tot de Opdrachtnemer gerichte verklaring te 

ontbinden in geval de Opdrachtnemer de totstandkoming van de overeenkomst getracht heeft te 

beïnvloeden of beïnvloed heeft door het (doen) aanbieden of verstrekken van een persoonlijk voordeel 

aan (een) medewerker(s) van Source en/of Opdrachtgever van Source of aan enig ander persoon die in 
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enigerlei relatie staat tot Source en die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de  

overeenkomst. 

 

6. TARIEF 
6.1. Het tarief dat door Opdrachtnemer bij Source in rekening mag worden gebracht, is vastgesteld in de bij 

deze overeenkomst behorende Deelovereenkomst. Tenzij anders weergegeven betreft dit tarief een all-

in tarief, waarin verblijfkosten, reiskosten en overige kosten zijn opgenomen. Tenzij anders weergegeven 

geldt dit tarief voor alle gemaakte uren, ongeacht op welk tijdstip gewerkt is. 

 

6.2. Gedurende de periode dat Opdrachtnemer, om welke reden dan ook (zoals ziekte of vakantie) niet in 

staat is de opdracht uit te voeren, is Source geen honorarium verschuldigd. 

 

6.3. Indien de Opdrachtgever van Source de betalingsverplichtingen aan Source niet of niet geheel nakomt 

en dit te wijten is aan Opdrachtnemer heeft Opdrachtnemer eveneens in zoverre geen recht op 

uitbetaling van het tarief en dient terugbetaling plaats te vinden indien en voor zover Opdrachtnemer 

gelden heeft ontvangen of op zijn rekening zijn bijgeschreven. 

 

6.4. De tijd en kosten die Opdrachtnemer kwijt is met het volgen van cursussen, opleidingen e.d. die 

benodigd zijn voor het goed vervullen van de opdracht kan Opdrachtnemer niet in rekening brengen bij 

Source. 

 

6.5. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever van Source noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, 

dan brengt de Opdrachtgever van Source de daarmee samenhangende kosten in rekening aan 

Opdrachtnemer. Source stelt geen hulpmiddelen ter beschikking. 

 

7. URENVERANTWOORDING, FACTURERING EN BETALING 
7.1. Opdrachtnemer zal maandelijks een door de projectleider van de Opdrachtgever van Source voor 

akkoord getekend tijdverantwoordingsformulier aan Source inzenden. Indien het 

tijdverantwoordingsformulier niet getekend is door een bevoegd projectleider van Opdrachtgever van 

Source dan wel de rechtmatigheid of juistheid van het tijdverantwoordingsformulier betwist wordt, dan zal 

de bijbehorende factuur niet door Source in behandeling worden genomen. 

 

7.2. Indien op een later tijdstip blijkt dat de door Opdrachtnemer ingezonden factuur niet rechtmatig of juist 

was, is Opdrachtnemer gehouden eventueel teveel ontvangen bedragen op eerste vordering van Source 

terug te betalen. 

 

7.3. Facturering zal door Opdrachtnemer plaatsvinden binnen twee (2) maanden na afloop van de maand 

waarop de werkzaamheden betrekking hebben, door middel van een door Opdrachtnemer opgestelde 

factuur inclusief voor akkoord getekend tijdverantwoordingsformulier. Indien Source de factuur van 

Opdrachtnemer niet binnen deze twee (2) maanden heeft ontvangen, en als gevolg van het tijdsverloop 

Opdrachtgever de gefactureerde uren in rechte niet meer hoeft te vergoeden en ook niet vergoedt aan 
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Source, dan is Source niet meer gehouden om tot betaling van de factuur van Opdrachtnemer over te 

gaan. Source zal, tenzij de factuur niet wordt goedgekeurd, voor betaling zorgdragen.  

 

7.4. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium dienstverlening van Source zal betaling van de 

factuur van de Opdrachtnemer plaatsvinden dertig (30) dagen na datum ontvangst factuur. Indien de 

Opdrachtnemer gebruik maakt van de basic dienstverlening van de Opdrachtgever zal betaling van de 

factuur van Opdrachtnemer plaatsvinden op de vierde dag na ontvangst van betaling van de factuur door 

de opdrachtgever van Source aan Source. De administratie van Source is daarbij bepalend, behoudens 

tegenbewijs door de Opdrachtnemer. De betalingstermijn van de opdrachtgever van Source is 

opgenomen in de opdracht specifieke voorwaarden van de desbetreffende opdrachtgever van Source. 

 

7.5. Indien sprake is van een overmacht situatie bij opdrachtgever van Source, waardoor Opdrachtnemer 

geen werkzaamheden bij Opdrachtgever van Source kan verrichten, kan Source de betaaltermijn met 30 

dagen verlengen. 

 

8. BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE PREMIES 
8.1. Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in 

artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze 

overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen 

inhouden en afdragen. 

 

8.2. Mocht Source en/of diens Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd 

(bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere 

(na)heffingsaanslagen loonbelasting of sociale premies in verband met onderhavige overeenkomst, dan 

vrijwaart Opdrachtnemer deze partijen voor eventuele aanspraken ter zake. De daarmee 

samenhangende bedragen worden dan op eerste verzoek van Source (terug)betaald door 

Opdrachtnemer. 

 

8.3. In het in artikel 6 genoemde tarief zijn eventuele loonbelasting en sociale premies begrepen. 

 

8.4. Indien de situatie als bedoeld in artikel 8.2 zich voordoet, is Opdrachtnemer – zo mogelijk gezamenlijk 

met Opdrachtgever van Source en/of Source – gerechtigd het oordeel van de Belastingdienst omtrent de 

vermeende inhoudings- en afdrachtplicht aan te vechten alvorens tot betaling over te gaan. 

 

8.5. Artikel 8.3 en 8.4 zijn van overeenkomstige toepassing als Opdrachtnemer op enig moment claimt of 

stelt dat de arbeidsverhouding tussen hem en Source of diens Opdrachtgever kwalificeert als (echte 

en/of fictieve) dienstbetrekking. 

 

9. AANSPRAKELIJKHEID 
9.1.1. In geval van een aan een Partij toerekenbare tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad zal 

deze de andere Partij schadeloos stellen voor de daaruit voortvloeiende schade tot een maximum van € 
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500.000,-- per gebeurtenis waarbij een aaneengesloten reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis 

wordt aangemerkt. 

 

9.1.2. Indien de schade is veroorzaakt ten gevolge van door de Opdrachtnemer in programmatuur 

aangebrachte virussen of andere gebreken, of in het geval door de Opdrachtnemer inbreuk is gemaakt 

op rechten van derden, zal de Opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade vergoeden tot een 

maximum van € 1.000.000,-- per gebeurtenis, waarbij een aaneengesloten reeks van gebeurtenissen als 

één gebeurtenis wordt aangemerkt. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van 

aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. 

 

9.1.3. Indien de Opdrachtnemer een boete verschuldigd is, blijft, indien er sprake is van een tekortkoming 

harerzijds, te allen tijde de bevoegdheid van Source om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen 

in stand. Het schadebedrag zal worden verminderd met het boetebedrag. 

  

9.1.4. In alle gevallen waarin de Opdrachtgever van Source en/of Source zaken ter beschikking stelt aan de 

Opdrachtnemer is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die zich daaraan voordoet, schade 

veroorzaakt door brand en diefstal daarbij inbegrepen. 

 

9.2. Opdrachtnemer vrijwaart Source voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit schade die door 

Opdrachtnemer is veroorzaakt bij de werkzaamheden ten behoeve van Source en haar Opdrachtgever. 

 

9.3. De Opdrachtnemer zal, indien Opdrachtnemer gebruik maakt van de basic dienstverlening van Source,  

een adequate beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten waaronder de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is gedekt. Source beschikt over 

een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium 

dienstverlening van Source, is deze afdoende afgehecht voor de aansprakelijkheid genoemd in dit artikel 

9 door middel van de deelname aan  de collectieve verzekering van Source, waarvan de premiekosten 

begrepen zijn in de kosten van de premium dienstverlening. In de Deelovereenkomst wordt vastgelegd 

voor welk type dienstverlening Opdrachtnemer heeft gekozen. De voor een opdracht vereiste minimaal 

verzekerde bedragen zullen worden vastgelegd in de Opdracht Specifieke Voorwaarden dan wel in de 

Deelovereenkomst.  

 

10. GEHEIMHOUDING 
10.1. Opdrachtnemer verplicht zich tot volstrekte geheimhouding met betrekking tot alle gegevens omtrent 

Source, de Opdrachtgever(s) van Source en de opdracht, welke hem uit hoofde van het uitvoeren van de 

opdracht  ter kennis komen. 

 

10.2. Opdrachtnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Source de handelsnamen van 

Source en/of Opdrachtgever van Source en/of het bestaan van de Overeenkomst op generlei wijze in de 

publiciteit brengen. 
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10.3. Opdrachtnemer verplicht zich de eventuele geheimhoudingsverklaring van Opdrachtgever van Source 

onverwijld te ondertekenen, waarvoor de Opdrachtnemer een Deelovereenkomst aangaat met Source. 

Een origineel ondertekend exemplaar van deze verklaring dient aan Source te worden verstrekt. Indien 

Opdrachtgever van Source en vervolgens Source aantoont dat de bepalingen uit de 

geheimhoudingsverklaring niet zijn nageleefd dan wel constateert dat de Opdrachtnemer niet aan haar in 

dit Artikel genoemde verplichting heeft voldaan, heeft Source het recht om in rechte vergoeding van de 

werkelijk geleden schade te vorderen. De geheimhoudingsverklaring is van kracht tot 1 jaar na 

beëindiging van de werkzaamheden ten behoeve van Source en diens Opdrachtgever. 

 

11. OVERIGE VERPLICHTINGEN 
11.1. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk informeren als zich wijzigingen in de onderlinge verhouding of in 

de verhouding met Opdrachtgever van Source dreigen voor te doen. 

 

11.2. De Opdrachtgever van Source heeft het exclusieve eigendomsrecht op hetgeen de Opdrachtnemer ter 

uitvoering van de opdracht vervaardigt. Voor zover de wet bepaalt dat dit eigendomsrecht aan de 

Opdrachtnemer toekomt, draagt Opdrachtnemer dit recht hierbij aan de Opdrachtgever van Source over, 

waarbij Opdrachtnemer eveneens afstand doet van een eventueel recht op een vergoeding daarvoor. 

 

11.3. Indien Source met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten nadere voorwaarden krijgt opgelegd 

van de Opdrachtgever van Source na het sluiten van deze overeenkomst, zal zij deze aan 

Opdrachtnemer kenbaar maken en gelden die nadere voorwaarden vanaf dat moment ook tussen 

Source en Opdrachtnemer. 

 

11.4. Opdrachtnemer staat er voor in dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden geen inbreuk maakt op 

intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart Source en de opdrachtgever van 

Source voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enig (vermeende) inbreuk op de in dit artikel 

11 lid 4 bedoelde rechten en zal alle kosten en schade vergoeden aan Source en/of de opdrachtgever(s) 

van Source die het (directe of indirecte) gevolg zijn van die (vermeende) inbreuk, inclusief kosten van 

juridische bijstand. 

 

11.5. Als het in verband met deze rechten van derden verboden wordt om van hetgeen de Opdrachtnemer 

heeft vervaardigd gebruik te maken, zal Opdrachtnemer er voor zorgen dat er een gelijkwaardige 

vervanging van hetgeen hij heeft vervaardigd wordt gerealiseerd, of de rechten op het intellectuele 

eigendom verwerven, dan wel het vervaardigde werk terugnemen tegen terugbetaling van hetgeen 

Source en/of Opdrachtgever van Source daarvoor heeft betaald. 

 

11.6. Een directeur-grootaandeelhouder die aandelen houdt in een besloten vennootschap (DGA-BV) dient 

uiterlijk 6 weken na elk kwartaal (namelijk uiterlijk op de 15de van de maand mei, augustus, november 

en februari) een accountantsverklaring aan te leveren. De accountantsverklaring moet worden opgesteld 

conform de richtlijnen van COS 3000-Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of 

beoordeling van historische financiële informatie’ (zogenaamde inlenersverklaring). De verklaring dient 

door een bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) bekend 
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accountantskantoor ingeschreven Registeraccountant (RA) of een Gecertificeerde Accountant 

Administratieconsulent (AA) ondertekend te zijn. Indien geen of een onjuiste accountantsverklaring wordt 

aangeleverd wordt de betaling van de factuur (of facturen) door Opdrachtgever opgeschort totdat 

Opdrachtgever de (juiste) accountantsverklaring ontvangt. 

 

12. ALGEMENE BEPALINGEN 
12.1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn eerst geldig indien en voor zover zij 

schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

 

12.2. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse materiële recht. De bevoegde 

rechter te Amsterdam zal kennis nemen van alle geschillen die uit de overeenkomst mochten 

voortkomen. 

 

12.3. Op deze Overeenkomst is Artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, voor zover 

daarvan in deze Overeenkomst niet is afgeweken. 

 

12.4. Indien de Opdrachtnemer niet binnen de aangegeven termijn tot afgifte van een in de deze 

overeenkomst of in de Deelovereenkomst genoemd document/verklaring (bijvoorbeeld: 

geheimhoudingsverklaring, screening, diploma’s) is overgegaan, is Source bevoegd alle betalingen aan 

de Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst op te schorten. Mocht de Opdrachtnemer de 

documenten niet binnen vijftien (15) werkdagen na het verstrijken van de aangegeven termijn hebben 

opgeleverd, dan is Source bevoegd de  Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst 

te ontbinden. 

 

12.5. De Deelovereenkomst vormt een integraal deel van deze overeenkomst. 

 

Aldus overeengekomen en getekend d.d._____________     

 

Oyster Coast B.V.      <Rechtsvorm> <bedrijfsnaam> 

 

 

 

 

<tekenbevoegde/naam>     <tekenbevoegde/naam> 

<functie>      <functie> 
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DEELOVEREENKOMST (nr. ) 
De ONDERGETEKENDEN:  

 

de besloten vennootschap Oyster Coast B.V., ten deze handelend onder de naam Source MSP, gevestigd te 

Culemborg en kantoorhoudende te (2132 JH) Hoofddorp aan de  Polaris Avenue 33, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 34097836, rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.J. Schellingerhout (Source);   

 

en 

 

de <Rechtsvorm> <bedrijfsnaam>, gevestigd te (<postcode>) <woonplaats> aan de <adres>, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer <KvK nummer>, BTW nummer: <BTWnr>, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door <Opdrachtnemer>, hierna te noemen: (Opdrachtnemer); 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

 

1. Woorden of uitdrukkingen die in de Overeenkomst Zelfstandig Professional Tussenkomst (de 

Tussenkomstovereenkomst) gedefinieerd zijn, hebben dezelfde betekenis in deze Deelovereenkomst en 

de bijlagen hierbij, tenzij dergelijke woorden of uitdrukkingen hierin anders gedefinieerd zijn of uit de 

context anders blijkt. 

 

2. Source wenst onder de voorwaarden van de Tussenkomstovereenkomst een opdracht te verstrekken 

aan Opdrachtnemer tot het tijdelijk uitvoeren van de hierna vermelde werkzaamheden, welke opdracht 

hierbij door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Source en Opdrachtnemer wensen de inhoud van de 

opdracht en de daarbij horende opdracht specifieke voorwaarden in deze deelovereenkomst nader vast 

te leggen.  

 

3. Specificaties van de opdracht   

• Naam Opdrachtnemer/ Deskundige :  

• Projectomschrijving   :  

• Tarief    :  

• Periode/Duur Opdracht  :  

• Uren per week   :  

• Opdrachtgever van Source  :  

• Locatie    :  

• Type Dienstverlening   : <Basic/Premium> dienstverlening.  

 

4. Voor de premium dienstverlening die Opdrachtnemer van Source afneemt, stuurt Source na afloop van 

elke maand een factuur van € <bedrag> excl. BTW per gewerkt uur. Source is gerechtigd de door 

Opdrachtnemer aan Source verschuldigde premium vergoeding te verrekenen met de vergoeding die 

Source verschuldigd is aan de Opdrachtnemer. 
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5. Op deze deelovereenkomst zijn de Opdrachtgever Specifieke Voorwaarden Atos voor Zelfstandig 

Professional van toepassing.  

 

6. Factuuradres 

Source MSP 

T.a.v. Finance & Contracts 

Postbus 2016 

2130 GE  Hoofddorp 

facturatie@Source.nl 

 

Aldus overeengekomen en getekend d.d.___________   

 

Oyster Coast B.V.     <Rechtsvorm> <bedrijfsnaam> 

 

 

 

<functie>     <functie> 
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OPDRACHTGEVER SPECIFIEKE VOORWAARDEN ATOS 
VOOR ZELFSTANDIG PROFESSIONAL 

 

1. A L G E M E E N  

1. De onderhavige opdrachtgever specifieke voorwaarden (OSV) zijn van toepassing op iedere inzet van 

een zelfstandig professional bij Atos Nederland B.V en/of aan haar gelieerde ondernemingen (Atos) 

en/of bij een klant van Atos (de Atos Klant). Deze OSV maken integraal onderdeel uit van de 

overeenkomst zelfstandig professional tussenkomst (de Tussenkomstovereenkomst) en de 

deelovereenkomst (de Deelovereenkomst) die tussen Source MSP (Source) en de zelfstandige 

professional (de Opdrachtnemer) wordt gesloten in het kader van een opdracht bij Atos of via Atos bij 

een Atos Klant.   

 

2. In geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de hierna genoemde documenten geldt dat de 

bepalingen in de eerder genoemde documenten prevaleren boven de later genoemde: (i) 

Deelovereenkomst, (ii) OSV en (iii) Tussenkomstovereenkomst.  

 

3. Opdrachtnemer verklaart met de ondertekening van de Deelovereenkomst de voorwaarden en richtlijnen 

die bij Atos en/of de Atos Klant van toepassing zijn, te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en deze 

te zullen nakomen c.q. naleven. Voor zover er in de OSV niet wordt afgeweken van of er niets genoemd 

wordt over onderstaande voorwaarden en richtlijnen zijn de bepalingen in de navolgende voorwaarden 

en richtlijnen aanvullend van toepassing:  

- Facturatieprocedure; 

- Instructions for ’Hours-Only’ subcontractors; 

- de ‘Individual Non-disclosure agreement’ van Atos;  

- Atos Health, Safety and Environment Policy;    

- Atos Security Policy (‘security at Atos (customers)’);  

- Atos Gedragscode;  

- Verklaring Identiteit Professional; en 

- Atos Klant Voorwaarden, indien en voor zover de Opdrachtnemer bij een Atos Klant wordt ingezet 

die aanvullende voorwaarden hanteert.  

Bovengenoemde documenten zijn te allen tijde in te zien en te downloaden via het door Atos van tijd tot 

tijd gehanteerde (online) ‘hiring portal’.  

 

4. Source is verplicht om Atos voor aanvang van iedere Deelovereenkomst en tussentijds binnen 30 na 

een daaraan ten grondslag liggende verzoek van Atos aan Atos navolgende gegevens van de 

Opdrachtnemer te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, burger 

servicenummer, btw-nummer, nummer en geldigheidsduur van identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs) 

(de Gegevens). Opdrachtnemer geeft met de ondertekening van de Deelovereenkomst toestemming 
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aan Source tot het verstrekken van de Gegevens aan Atos en, indien van toepassing, de Atos Klant. Het 

staat de Opdrachtnemer vrij om deze toestemming niet (langer) te verlenen c.q. op ieder moment in te 

trekken, in welk geval de Deelovereenkomst niet tot stand zal komen c.q. Source gerechtigd is de 

Deelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van 

schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.  

 

5. De Opdrachtnemer zal voor aanvang van de diensten zijn identiteitsbewijs tonen aan de 

verantwoordelijke functionaris bij Atos of de Atos Klant. Tevens is Opdrachtnemer verplicht de Verklaring 

Identiteit Professional juist en volledig in te vullen en te ondertekenen en aan Source te verstrekken voor 

aanvang van de Werkopdracht.  

 

2 .  A L G E M E N E  V E R P L I C H T I N G E N  O P D R A C H T N E M E R  

1. Opdrachtnemer is gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheidsvoorschriften en overige voorschriften in 

acht te nemen, alsmede de bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid en 

gezondheid van Atos en/of Atos klanten (waaronder begrepen de voorschriften vermeld in artikel 1 lid 3 

van de OSV). Tevens zal Opdrachtnemer zich houden aan alle beveiligingsvereisten en andere 

systeemvereisten van Atos en/of de Atos Klant met betrekking tot toegang tot of pogingen om toegang te 

krijgen tot de computersystemen van Atos en/of de Atos Klant. 

 

2. Indien zulks voor een goede vervulling van de diensten noodzakelijk is, zal de Deskundige de diensten 

leveren op een nader door Atos of de Atos Klant te bepalen locatie. 

 

3. De Opdrachtnemer zal afwezigheden in alle redelijkheid tijdig afstemmen met Atos of de Atos Klant, 

waarbij geldt dat in geval van afwezigheden voor een periode korter dan 1 week, de afstemming zo 

mogelijk 1 week van tevoren dient te plaats te vinden. 
 

3  B E Ë I N D I G I N G  

1 .  Iedere Deelovereenkomst eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen periode 

zoals vastgelegd in de Deelovereenkomst, tenzij Source uiterlijk één week voor het einde van de 

Deelovereenkomst schriftelijk aan de Opdrachtnemer te kennen geeft de Deelovereenkomst te willen 

verlengen, in welk geval de Deelovereenkomst zal worden verlengd onder dezelfde condities en 

voorwaarden, met dien verstande dat de duur van de verlenging kan afwijken van de oorspronkelijke 

looptijd. 

 

2 .  In afwijking op de termijnen zoals vastgelegd in artikel 5 van de Tussenkomstovereenkomst zijn Partijen 

gerechtigd op ieder moment de Deelovereenkomst zonder opgave van redenen tussentijds schriftelijk te 

beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor Source en 5 weken voor de 

Opdrachtnemer of zoveel langer voor de Opdrachtnemer als overeengekomen met de Atos Klant, in 

welk geval de opzegtermijn in de Deelovereenkomst zal worden vastgelegd.  
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3 .  Source is voorts te allen tijde gerechtigd om de Werkopdracht met onmiddellijke ingang geheel of 

gedeeltelijk tussentijds te beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling of gerechtelijke 

tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding door middel van een 

schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer indien Atos en/of de klant van Atos om welke reden 

dan ook niet langer gebruik wil maken van de diensten van de Opdrachtnemer of het daarvoor 

gereserveerde budget op, dan wel niet langer beschikbaar, is. 

 

4 . M A T E R I A L E N   

1 .  Alle documenten, know how, data, software en/of andere apparatuur en gereedschappen van Atos of de 

Atos Klant (de Client Materialen) die in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de 

Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van Atos dan wel de Atos 

Klant. Opdrachtnemer zal de Client Materialen slechts gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de 

opdracht voor Atos of de Atos Klant en zal de Client Materialen niet delen met derden, tenzij er sprake is 

van ‘need to know’ in het kader van de uitvoering van de betreffende opdracht. 

 

2 .  Bij beëindiging van de Deelovereenkomst zal de Opdrachtnemer direct en op eigen initiatief (dus zonder 

daaraan ten grondslag liggend verzoek van Source en/of Atos c.q. de Atos Klant) voor eigen rekening de 

Client Materialen en andere bedrijfseigendommen van Atos of de Atos Klant retourneren aan Atos resp. 

de Atos Klant. Indien Opdrachtnemer de in dit lid 2 vastgelegde verplichting niet dan wel niet volledig 

nakomt, is Opdrachtnemer, gehouden alle door Source hierdoor geleden schade te vergoeden 

(waaronder begrepen alle kosten voor vervanging van de Client Materialen). 

 

3 .  De Opdrachtnemer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van Source, Atos en/of de Atos klant de 

Client Materialen onmiddellijk te retourneren aan Source, Atos en/of de Atos Klant. 

 

4 .  Opdrachtnemer is verplicht te zorgen voor afdoende verzekering van de Client Materialen voor verlies, 

beschadiging en diefstal en zal op eerste verzoek van Source een bewijs van afdoende verzekering 

verstrekken aan Source. 

   

5 . K O S T E N ,  T A R I E F  E N  B E T A L I N G  

1. Het tussen partijen overeengekomen tarief, zoals vastgelegd in de Deelovereenkomst, staat vast voor de 

duur van de Deelovereenkomst en iedere verlenging van de Deelovereenkomst. Reistijd en reis- en 

verblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

 

2. De Opdrachtnemer is verplicht iedere maand zijn tijdverantwoording juist en volledig te registreren in het 

tijdregistratiesysteem van Atos (thans: ESS) en draagt ervoor zorg dat zijn tijdverantwoording over de 

betreffende kalendermaand uiterlijk op de één na laatste werkdag van de betreffende kalendermaand via 

het door Atos van tijd tot tijd gehanteerde tijdsregistratiesysteem ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
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Atos. 

 

3. Iedere factuur van de Opdrachtnemer zal tenminste de volgende items vermelden: 

- De factuurdatum; 

- Btw-nummer van de Opdrachtnemer; 

- Atos inkooporder nummer (indien van toepassing); 

- Een verwijzing naar de toepasselijke Deelovereenkomst; 

- Het overeengekomen bedrag, het toepasselijke btw-tarief en het verschuldigde btw-bedrag; en  

- Het totaal gefactureerde bedrag.  

Facturen die niet voldoen aan bovenstaande vereisten, zullen niet in behandeling genomen worden.  

 

4. Opdrachtnemer dient facturen voor geleverde diensten in te dienen binnen 6 maanden na de maand 

waarin de betreffende diensten zijn geleverd, doch in ieder geval uiterlijk in de maand januari van het 

direct daaropvolgende kalenderjaar, bij gebreke waarvan facturen niet meer voor vergoeding in 

aanmerking komen en worden geacht te zijn vervallen.  

 

5. De betalingstermijn van Atos aan Source is zestig (60) dagen na ontvangst van de desbetreffende 

factuur van Source. In geval Opdrachtnemer gebruik maakt van de basic dienstverlening van Source zal 

betaling plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 7 lid 4 van de Tussenkomstovereenkomst en dus 

vier (4) dagen nadat Source de vergoeding van Atos heeft ontvangen, maar niet eerder dan zestig (60) 

dagen. In geval de Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium dienstverlening van Source zal de 

betaling plaatsvinden dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur van de Opdrachtnemer. Indien de 

Opdrachtnemer gebruik maakt van de premium dienstverlening van Source zal dit worden vastgelegd in 

de Deelovereenkomst.  

 

6. Uitsluitend facturen die voldoen aan de door Atos gestelde voorwaarden, zoals vastgelegd in de 

Facturatieprocedure komen voor vergoeding in aanmerking. 
 

6 . A A N S P R A K E L I J K H E I D   

1. Het bepaalde in artikel 9.1.1 en artikel 9.1.2 van de Tussenkomstovereenkomst is niet van toepassing. 

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Source lijdt als gevolg van (i) een tekortkoming, 

verzuim of nalatigheid van Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van de Deelovereenkomst, 

(ii) onvoldoende bekwaamheid van Opdrachtnemer en/of (iii) enige andere schending van de 

Deelovereenkomst.  

 

2. Opdrachtnemer is verplicht zich voor aanvang van de Deelovereenkomst te verzekeren en zich 

verzekerd te houden gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen) 

alsmede gedurende een periode van 12 maanden na einde van de Deelovereenkomst voor (i) 
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bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van EUR 1.250.000,- per aanspraak en (ii) 

beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van EUR 1.250.000,- per aanspraak. 

Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Source een kopie van de betreffende verzekeringspolissen 

aan Source verstrekken en/of bewijs van betaling van de verschuldigde premies. 

 

3 .  Opdrachtnemer zal Source vrijwaren voor iedere aanspraak en schadeloosstellen voor alle schade en 

kosten die Source lijdt of moet maken voortvloeiende uit of verband houdende met; 

(i) overlijden of letsel van een persoon als gevolg van een handeling, verzuim, nalatigheid van of 

schending van een wettelijke plicht door de Opdrachtnemer; en  

(ii) schade aan of verlies van eigendommen van een persoon als gevolg van een handeling, 

verzuim, nalatigheid van of schending van de wettelijke plicht door Opdrachtnemer. 

 

4 .  Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld, is de maximale aansprakelijkheid van Source voor 

alle claims die onder de Deelovereenkomst vallen, beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,- per 

gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt, en in elke 

periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de Deelovereenkomst tot een bedrag van (in 

totaal) van € 1.000.000,-. 

  

7 . G E H E I M H O U D I N G   

1 .  In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de Tussenkomstovereenkomst geldt dat Opdrachtnemer 

in geval van schending van de op hem rustende geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van (i) de 

Tussenkomstovereenkomst, (ii) de ‘Individual Non-disclosure agreement’ en/of (iii) deze OSV een direct 

opeisbare boete verbeurt van EUR 25.000,- per gebeurtenis aan Source, een en ander onverminderd 

het recht van Source om daarnaast schadevergoeding te vorderen. 

 

2. De Opdrachtnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Source geen foto’s 

openbaren, bekendmaken c.q. publiceren of andere publicitaire uitingen doen rondom de dienstverlening 

aan Atos en/of de Atos Klant. 

 

8 .   I N T E L L E C T U E L E  E I G E N D O M S R E C H T E N  

1 .  Alle intellectuele eigendomsrechten die bij de uitvoering van de opdracht (op de resultaten van de 

geleverde diensten) ontstaan (inclusief software, documentatie, gegevens, instructies, rapporten en 

resultaten geproduceerd door de Opdrachtnemer) komen toe aan Atos of de Atos Klant. Voor zover 

nodig worden de intellectuele eigendomsrechten op grond van de Deelovereenkomst door 

Opdrachtnemer aan Atos of de Atos Klant overgedragen, welke overdracht reeds nu voor alsdan door 

Atos resp. de Atos Klant wordt aanvaard. 
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2. Voor zover voor de overdracht als bedoeld in artikel 8 lid 1 een nadere akte is vereist, zal 

Opdrachtnemer op eerste verzoek van Atos of de Atos Klant zijn volledige medewerking verlenen. 

 

3. Opdrachtnemer vrijwaart Source, Atos en de Atos klant voor alle aanspraken van derden die 

voortvloeien uit enig (vermeende) inbreuk op de in dit artikel 8 lid 1 bedoelde rechten en zal alle 

kosten en schade vergoeden die het directe of indirecte gevolg is van die (vermeende) inbreuk, 

inclusief kosten van juridische bijstand en verplicht Opdrachtnemer zich om op eigen kosten alle 

maatregelen te nemen die kunnen bijdragen aan (i) het voorkomen van stagnatie bij Atos of de Atos 

Klant (ii) beperking van de extra kosten die Atos of de Atos Klant in dit kader moet maken en/of (iii) 

beperking van de verliezen van Atos en de Atos Klant.  

 

9 .   N O N  C O N C U R R E N T I E -  E N  N O N - W E R V I N G S B E D I N G  

1. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op enigerlei wijze, direct of indirect, personeel te werven 

onder personen werkzaam (op basis van een arbeidsovereenkomst of anderszins) bij, voor of via 

Atos of de Atos Klant, dan wel om informatie te verstrekken aan derden of op andere wijze 

behulpzaam te zijn met de mogelijke werving door derden van personen werkzaam bij, voor of via 

Atos of de Atos Klant met wie Opdrachtnemer contact heeft gehad met betrekking tot of gedurende 

de diens dienstverlening uit hoofde van de Deelovereenkomst. 

 

2. Het is de Opdrachtnemer voorts niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Deelovereenkomst 

en gedurende een periode van 12 maanden na afloop of beëindiging daarvan, zonder voorafgaande 

toestemming van Source direct of indirect overeenkomsten te sluiten met een Atos Klant waarvoor 

de Opdrachtnemer gedurende de Deelovereenkomst werkzaamheden heeft verricht.  

 

- E I N D E -  


