
BEMIDDELINGSOVEREENKOMST  
Tussen bemiddelingsonderneming en ZZP-er 

 

DE BEMIDDELINGSONDERNEMING  
Naam   : ZO! BV 
Adres   : Europalaan 30  
postcode en plaats  : 5232 BC s’ Hertogenbosch 
contactpersoon  : Martin Kouwenberg 
telefoonnummer : 040-2301607 

 

DE ZELFSTANDIGE ZONDER PERSONEEL (ZZP-er) 
Naam   : 
Adres   :  
postcode en plaats  : 
telefoonnummer :  

Gaan met elkaar een overeenkomst aan waarbij de bemiddelingsonderneming zich verbindt 
inspanningen te verrichten om opdrachten voor de ZZP-er te verwerven.   
 
Onder ZZP-er wordt verstaan de natuurlijk persoon die in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep 
persoonlijk arbeid verricht tegen beloning, ten behoeve van een opdrachtgever.  
 
Partijen beogen met deze overeenkomst uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan. 
 
1. Duur 
Deze bemiddelingsovereenkomst duurt zolang ZO! BV opdrachten bemiddelt ten gunste van de ZZP-
er. Elke opdracht zal bevestigd worden. De ZZP-er zal per e-mail geïnformeerd worden over de 
details van elke opdracht. 
  
2. Ondernemerscheck 
Voorheen beschikte zzp-er over de volgende verklaring arbeidsrelatie: een VAR-WUO of VAR-DGA. 
Per heden zijn deze beide niet meer van toepassing. Dit hebben wij ondervangen in de 
ondernemerscheck*. Deze dient de ZZP-er compleet in te vullen en te versturen naar de 
bemiddelingsonderneming. ( * te vinden op www.zozzp.nl) 
 
3. Beroepskwalificaties, aard van de werkzaamheden  

– De ZZP-er beschikt over de volgende beroepskwalificaties: ........................................ 
  ........................... ………………………………………………………………………………………………………. 
 Indien VCA : kopie diploma bijvoegen 

 
4. Eigen materialen en verzekeringen 

– De ZZP-er beschikt over voldoende eigen materialen, werktuigen en/of gereedschappen:  
o Ja     
o Nee 

 
– De ZZP-er beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering: 

o Ja, kopie bijvoegen    
o Nee 

 
– De ZZP-er beschikt over een arbeidsongeschiktheidsverzekering: 

o Ja, kopie bijvoegen     
o Nee 



5. Bemiddelingsvergoeding 
a Per gewerkt uur is er een bemiddelingsvergoeding van toepassing. Dit is het verschil tussen 

het zzp tarief en afgesproken tarief door de opdrachtgever met de klant.  
b De ZZP-er stuurt Zo! Bv een factuur van de werkzaamheden voor het overeengekomen tarief, 

de bemiddelingsvergoeding is  hier al in verwerkt.  
c Facturatie zal per week geschieden. Zo! Bv factureert de opdrachtgever wekelijks voor de 

verrichte werkzaamheden namens de ZZP-er. 
d Onder contractuele relatie wordt ook verstaan de overeenstemming tussen de ZZP-er en de 

opdrachtgever, over de uitvoering van werkzaamheden in welke vorm dan ook (in de 
hoedanigheid van bijvoorbeeld werknemer, vennoot, uitzendkracht, enz.), al of niet via een 
derde of bij een andere vestiging van de opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie 
gelieerde onderneming. 

e De bemiddelingsvergoeding is tevens verschuldigd als de bemiddeling leidt tot een 
overeenkomst van opdracht tussen de ZZP-er en de opdrachtgever, binnen zes maanden na 
beëindiging van de onderhavige overeenkomst tot werving van opdracht. 

 
6. Einde overeenkomst tot werving van opdracht 

Deze overeenkomst tot werving van opdracht eindigt door: 
a Succesvolle vervulling van onderhavige overeenkomst of opdracht 
b Intrekking van de opdracht door ZZP-er en/of de bemiddelingsonderneming 
c Tijdsverloop, te weten zolang de opdracht duurt 

 
7. Betalingsvoorwaarden 

a Betaling zal geschieden nadat de urenbon akkoord is bevonden en ondertekend door de 
uitvoerder op locatie en het betalingstermijn van 14 dagen is verstreken.  

b ZO! kan de factuur van de ZZP-er voorfinancieren middels een wekelijkse betaling van de 
factuur van de ZZP-er voor ten hoogste het tarief minus de bemiddelingsvergoeding.  
De ZZP-er blijft zelf ook verantwoordelijk voor het debiteurenrisico. Mocht de ZZP-er gebruik 
willen maken van directe betaling dan is dit mogelijk. Wij berekenen hiervoor  5% van het 
totaal factuur bedrag. Dit word dan ingehouden op de factuur. 

c Voorwaarde voor betaling is dat alle papieren* in het bezit dienen te zijn van de 
bemiddelingsonderneming evenals een volledig ingevulde en geaccordeerde urenregistratie. 
* geldig ID, BTW nummer, KVK uittreksel, ondernemerscheck, kopie verzekeringspolis,     
kopie diploma’s en C.V. 

 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Bij geschillen tussen partijen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. 

 
Aldus overeengekomen te s’ Hertogenbosch op…...-……-………. 
 
Handtekening bemiddelingsonderneming:   Handtekening ZZP-er: 

 
 
ZO! B.V. 
Europalaan 30 
5232 BC s’ Hertogenbosch 
040-230 16 07 
www.zogoedgeregeld.nl 

http://www.zogoedgeregeld.nl/

