Overeenkomst van opdracht
De ondergetekenden:
1. Stichting Optonet gevestigd en kantoor houdende aan de burgemeester Mallenslaan
15, 5171 JK te Kaatsheuvel, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van
koophandel onder nummer 67100511 , te dezen vertegenwoordigd door de heer M.J.
de Haas hierna te noemen “opdrachtgever”.
2.

Naam winkel___________________________________.

Gevestigd____________________________________________________________
____________________________________________________, ingeschreven in
het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer
__________________ te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam
eigenaar______________________________ hierna te noemen “onderneming”.

En
3.

_______________________, geboren________________________
wonende aan___________________________________________________,
ingeschreven in het kwaliteitsregister der paramedici onder
nummer_________________________________,
optometris of rthoptistt

3.

Hierna te noemen “optometrist”

Partijen 2 en 3 samen te noemen “opdrachtgever”
Partijen 1,2 en 3 samen te noemen” partijen”

In aanmerking nemende dat:
. dat onderneming met als rechtsvorm de besloten vennootschap de onderneming
vormt die zorg aanbiedt zoals een optometrist deze biedt aan haar clienten;
. dat optometrist het beroep van optometrist uitoefent en bevoegd is zijn
werkzaamheden in de volle omvang uit te oefenen;
.dat oprthoptist het beroep van orthoptist uitoefent en bevoegd is zijn
werkzaamheden in de volle omvang uit te oefenen
.dat partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst aan wensen te
gaan, noch een fictieve dienstbetrekking tot stand te laten komen, maar een
overeenkomst van opdracht.

. dat partijen de wenselijkheid respectievelijk de noodzaak onderkennen dat
opdrachtnemer gedurende de overeen te komen periode zijn werkzaamheden geheel
naar eigen inzicht doch conform de binnen optometrie gangbare standaarden
uitoefent.
. dat opdrachtnemer de werkzaamheden geheel voor eigen rekening en risico van en
onder diensvolledige persoonlijke verantwoordelijkheid.
. dat opdrachtgever nimmer aansprakelijk is betreffende conclusies en/of diagnoses
van de opdrachtnemer.
. dat opdrachtnemer te alle tijden een opdracht van opdrachtgever kan accepteren,
maar daartoe nooit gehouden is.
. dat partijen hun afspraken schriftelijk vast wensen te leggen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 de opdracht
1. Opdrachtnemer zal met ingang van __-__-20__ werkzaamheden voor
opdrachtgever verrichten als optometrist of orthoptist.
2. Voornoemde opdracht wordt op hoofdlijnen als volgt gespecificeerd: Het
verrichten van oogheelkundige werkzaamheden zoals een optometrist of
orthoptist deze voor opdrachtgever geacht wordt te verrichten.
3. Optometrist en orthoptist staat er voor in , dat hij beschikt over een geldige
inschrijving als optometrist volgens artikel 34 in Wet BIG. Een kopie van dit
bewijs worden bij aanvang van de werkzaamheden overlegd aan
opdrachtgever, alsmede een kopie van het paspoort.

Artikel 2 Uitvoering
1. Opdrachtnemer neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht. Opdrachtnemer geeft gevolg aan tijdig verleenden en
verantwoorde aanwijzingen. Voor het overige is de wijze van uitvoering geheel
overgelaten aan opdrachtnemer.

2. Indien opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit
te voeren, zal opdrachtnemer onverwijld, nadat de omstandigheid die de
verhindering veroorzaakt, opdrachtgever daaromtrent inlichten. In geval van
vakantie of andere afwezigheid stelt opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig,
maar tenminste 4 weken vooraf in kennis van zijn afwezigheid.
3. Opdrachtnemer kan een vervanger aanwijzen. Opdrachtnemer meldt
voorafgaand aan de vervanging aan opdrachtgever wie de werkzaamheden
namens hem uitvoert.
4. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
5. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever terstond op de hoogte te stellen
van problemen die zich voordoen bij de uitvoering van de opdracht. Alsmede
van andere zaken waarvan de opdrachtnemer weet of redelijkerwijze moet
weten dat ze van belang zijn in verband met de uitvoering van de opdracht.
6. Het verlenen van optometrische of orthoptische diensten beperkt zich,
gegeven de specifieke aard van deze overeenkomsten, tot medisch handelen
dat de professionele autonomie van de optometrist of orthoptist betreft. Deze
werkzaamheden betreffende nadrukkelijk niet het verrichten van bijkomende,
organisatorische taken, zoals management- en interne scholingsactiviteiten.
7. Opdrachtnemer handelt overeenkomstig de gedragscode voor optometristen
van de optometristen vereniging Nederland (OVN) of overeenkomstig de
gedragscode voor orthoptisten (NvvO).

Artikel 3 vergoeding
1.

Opdrachtnemer ontvangt voor het verrichten van de in artikel1 lid 2
genoemde opdracht een vergoeding van 80% van het door opdrachtgever bij
de patient gefactureerde bedrag. Het bedrag dat wordt gefactureerd aan de
patient is het door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) geadviseerde bedrag.

2. Opdrachtgever zal maandelijks achteraf een factuur opstellen van de aan een
opdrachtnemer toekomende vergoeding en deze aan de opdrachtnemer
uitreiken. Ter zakenbetalingsvoorwaarden is artikel 5 van toepassing.
Artikel 4 Zelfstandigheid
1. Opdrachtnemer is vrije beroepsbeoefenaar en oefent werkzaamheden uit voor
eigen rekening en risico.
2. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle mogelijke vorderingen van de
fiscale en/of sociale verzekeringsautoriteiten terzake belastingen, sociale
verzekeringspremies (werkgevers – en werknemersdeel) en opgelegde boetes en
rente in verband met, of voortvloeiende uit, het standpunt van de genoemde

activiteit dat anders dan de uitdrukkelijke intentie van partijen, opdrachtnemer
voor fiscale en/of sociale verzekeringsdoeleinden in dienstbetrekking is bij
opdrachtgever.
3. Alle schade, inclusief rente en kosten, welke door opdrachtgever wordt geleden in
verband met vorderingen van de fiscale en/of verzekeringsautoriteit als hierboven
genoemd in lid 1, zal door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden vergoed.
4. Opdrachtnemer is op de hoogte van het feit dat een verwijsbrief van een huisarts
noodzakelijk is om een opdracht te mogen declareren bij een zorgverzekeraar.
Zorgverzekeraars kunnen achteraf deze verwijsbrief opvragen voor controle
doeleinden. Mocht een zorgverzekeraar het ontbreken van een verwijsbrief als
reden zien om gedane betalingen terug te vorderen en zelf boetes(of erger) op te
leggen, dan dient opdrachtnemer de opdrachtgever schadeloos te stellen.
5. Een facturatie aan een patient aan opdrachtgever, in opdracht van
opdrachtnemer, zonder dat daar een huisarts een verwijzing voor heeft gemaakt,
zal gewoon door de opdrachtgever worden afgehandeld. Opdrachtnemer meldt
aan de patient dat hij deze factuur volgens de regels van zorgverzekeraars niet
vergoedt zal krijgen.

Artikel 5 betaling

1. Betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer zal plaatsvinden na afloop van
de maand waarin opdrachtgever het volgens de factuur gedeclareerde/
gefactureerde bedrag ontvangen heeft.

Artikel 6 Organisatie en administratie
1. Opdrachtnemer maakt gebruik van bestaande richtlijnen zoals deze door de OVN
zijn opgesteld (zoals bv het basis optometrisch onderzoek en andere
onderzoeksprotocollen). Deze zijn te downloaden van de site van NvvO en OVN .
2. Opdrachtnemer gebruikt voor eigen rekening een zorgmail account welke hem in
staat stelt beveiligd te communiceren met huisartsen.
3. Opdrachtnemer zorgt bij iedere te declareren opdracht voor een huisartsen
verwijzing en documenteert deze digitaal in het eigen winkelautomatiserings
programma.

Artikel 7 Verzekering, aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar zijn beste vermogen uitvoeren en
daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens opdrachtgever en derden.
2. Opdrachtnemer zorgt zelf voor een eigen beroeps- en
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een binnen het werkveld gangbare
dekking maar met een minimale dekking van € 1.000.000 per gebeurtenis voor
de door hem verrichte en nog te verrichten werkzaamheden en zal ervoor zorgen,
dat ter zake verzekering afdoende dekking gewaarborgd blijft door premies tijdig
te betalen. Opdrachtnemer toont op verzoek deze polissen aan opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor een genoegzame
arbeidsongeschiktheidsverzekering of –voorziening, alsmede voor passende
pensioenvoorzieningen.
Artikel 8 Behandelovereenkomst en klachtenafhandeling
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever sluiten ieder voor zich een voor de door henzelf
te verlenen zorg geneeskundige behandelingsovereenkomsten met de patienten
die zich aan hun zorg toevertrouwen of op de gebruikelijke wijze aan hun zorg
worden toevertrouwd.
2. Als sprake is van een klacht van of een geschil met een patient die in het kader
van deze overeenkomst is behandeld door opdrachtnemer, zullen partijen elkaar
volledig en prompt informeren over de voortgang van en de afhandeling daarvan.
3. Partijen verklaren jegens elkaar dat zij voldoen aan de eisen die de wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (WKKGZ) ter zake de klachten-, en
geschillenbehandeling stelt aan zorgaanbieders. Partijen beschikken , indien en
voor zover zijzelf praktijk voeren, overeen klachtenregeling overeenkomstig het
bepaalde in de WKKGZ. Partijen bepalen voor deze opdracht dat de
klachtenregeling van opdrachtgever van toepassing is. Voorts verklaart
opdrachtnemer dat hij voldoet aan de kwaliteitsnormen die gesteld worden in de
WKKGZ en dat hij zich conformeert aan de kwaliteitsnormen die opdrachtgever
hanteert binnen de organisatie.
4. In het geval van situaties als bedoeld in lid 2 heeft opdrachtgever het recht op
inzage in het betreffende patiënten dossier van opdrachtnemer zowel tijdens als
na de uitvoering van de opdracht.
Artikel 9 einde opdracht
Deze overeenkomst, en daarmee ook de opdracht, kan door partijen worden
beëindigd per het einde van het kalenderkwartaal, met een opzegtermijn van 1
maand.
1. Deze overeenkomst, en daarmee ook de opdracht, kan door ieder der partijen
met onmiddellijke ingang, zonder dat nadere opzegging vereist is, worden
beëindigd indien:

-

Een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele
wordt gesteld, wordt ontbonden of surseance van betaling aanvraagt.

-

Opdrachtnemer niet langer de kennis, kunde of diploma’s bezit die vereist zijn
voor een goede uitvoering van de opdracht.

2. Ieder der partijen kan onverminderd het recht van de daardoor benadeelde partij
om schadevergoeding te vorderen de overeenkomst buitengerechtelijk, onder
opgave van redenen, ontbinden, indien en zover de wederpartij één of meer van
haar uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt.
Alvorens tot ontbinding wordt overgegaan, dient de wederpartij schriftelijk op haar
tekortkomingen te worden gewezen en in de gelegenheid te worden gesteld om
binnen een termijn van 2 weken alsnog voor nakoming zorg te dragen. Indien de
wederpartij de ommekomst van deze termijn haar verplichtingen niet of niet
behoorlijk is nagekomen, kan de andere partij de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling ontbinden.
3. Opzegging of buitengerechtelijke ontbinding van deze overeenkomst dient te
geschieden door middel van een aangetekende brief aan de wederpartij.
4. Opdrachtnemer is gehouden om bij het einde van de opdracht alle zaken die haar
in het kader van de opdracht ter beschikking zijn gesteld en die eigendom zijn van
opdrachtgever te retourneren.

Artikel 10 geheimhouding

opdrachtnemer is gehouden alle van opdrachtgever afkomstige informatie en
bedrijfsgegevens inde in het kader van deze overeenkomst versterkte informatie
geheim te houden.

Artikel 10 geschillenregeling
1. Alle eventueel, uit deze overeenkomst voorvloeiende geschillen zullen de
partijen eerst in onderling overleg trachten op te lossen alvorens het geschil
aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen. Op deze overeenkomst is
het nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden
optonet van toepassing. De wederpartij verklaart door ondertekening van

deze overeenkomst van opdracht een exemplaar van deze algemene
voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te zijn.
2. Indien enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet bindend is, zullen
partijengebonden blijven aan de overige delen van deze overeenkomst.
Partijen zullen het ongeldige of niet bindende deel vervangen door een
geldige en bindende afspraak met betrekking tot inhoud en strekking van
deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend___________________ op
datum
_______________
Optonet

___________________________

Voor deze:

voor deze:

directeur
M.J. de Haas

optometrist

