SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Tussen :
1. Voice–Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen,
Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B.
Thewissen, zaakvoerder.
hiernagenoemd “de opdrachtgever”

en
2. Mevrouw ..................... wonende te ..................., ................................,
hiernagenoemd “de opdrachtnemer”

Voorafgaandelijke verklaring :
Partijen komen overeen dat onderhavige overeenkomst alle vorige mondelinge
en/of schriftelijke overeenkomsten tussen partijen vervangt.

wordt overeengekomen hetgeen volgt :
ARTIKEL 1 : VOORWERP
Tussen partijen wordt een overeenkomst gesloten waarbij de opdrachtgever
aan de opdrachtnemer opdracht geeft om, op zelfstandige basis recreatieve en
telecommunicatieve diensten te verlenen als Doorschakel Operator aan de
BVBA Voice-Master.
Onder Doorschakel Operator wordt verstaan: het uitvoeren van livegesprekken
met bellers wanneer je word opgebeld door de Doorschakel applicatie.
De opdrachtnemer aanvaardt deze opdracht en verbindt er zich toe deze naar
best vermogen uit te voeren.
De opdrachtnemer zal deze opdracht uitvoeren volgens zijn eigen wensen en
inzichten, doch binnen de gestelde kwaliteitsvereisten die gelden bij de
opdrachtgever. Hij zal zijn standpunten en beslissingen meedelen aan de
zaakvoerder van de opdrachtgever, of aan een door deze laatste aangeduide
afgevaardigde.
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ARTIKEL 2 : DUUR
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, ingaande op
dd/mm/yy.
ARTIKEL 3 : VERGOEDINGEN
De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zijn
op basis van de gesproken en door de computer geregistreerde minuten en als
volgt vastgesteld :

Tijdsperiode

Vergoeding in EURO per gesproken minuut

08:00 – 01:00 uur
01:00 – 08:00 uur
Weekend/Feestdagen

0.35
0.50
0.50

De prestaties zullen maandelijks voor de 10e van de daaropvolgende maand
worden vergoed door de opdrachtgever.
In de aldus bepaalde vergoeding is, behoudens de eventueel verschuldigde
B.T.W., alles inbegrepen en niets uitgezonderd, derwijze dat alle fiscale en
sociaal-rechtelijke verplichtingen die uit deze overeenkomst mochten
voortvloeien, ten laste zijn van de opdrachtnemer.
ARTIKEL 4 : PLAATS EN TIJD
De opdrachtnemer kan zich vrij aanmelden voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de privé-woning van de
opdrachtnemer, zoals meegedeeld door de opdrachtnemer op de
inlichtingsfiche. Enkel de gepresteerde diensten op deze lokatie komen voor
vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 5 : KWALITEITSVEREISTEN
De opdrachtnemer verbindt er zich toe gedurende de uitoefening van de
opdracht zich te houden aan de kwaliteitsvereisten die gelden bij de
opdrachtgever. Deze kwaliteitsvereisten worden aan de opdrachtnemer
meegedeeld.
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ARTIKEL 6 : AANSPRAKELIJKHEID
De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade,
die door de opdrachtnemer en/of een derde partij wordt geleden ten gevolge
van de vervulling van de in artikel 1 omschreven werkzaamheden.
Daarenboven vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever voor alle
mogelijke aanspraken van derden die voortvloeien uit handelingen, doen of
nalaten van de opdrachtnemer of van een door de opdrachtnemer aangestelde
derde.
ARTIKEL 7 : GEHEIMHOUDING
De opdrachtnemer verbindt er zich toe om zowel tijdens als na de beëindiging
van de overeenkomst, geen inlichtingen met betrekking tot de onderneming
van de opdrachtgever aan derden mee te delen wanneer deze inlichtingen de
concurrentiele positie van de opdrachtgever zouden kunnen aantasten.
De opdrachtnemer verbindt er zich tevens toe om zowel tijdens de uitoefening
van de opdracht als daarna zich te onthouden van enkele handeling die de
goede naam van de opdrachtgever schade kan toebrengen.
Bij overtreding van bovenvermelde geheimhoudingsbeding, is de opdrachtnemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1.000 EUR
behoudens hoger bewezen schade door de opdrachtgever.
ARTIKEL 8 : NEVENACTIVITEIT
De opdrachtnemer verbindt er zich toe om tijdens de duur van de
overeenkomst noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, hetzij persoonlijk, hetzij
door middel van tussenpersonen of van rechtspersonen waarvan de
opdrachtnemer aandeelhouder, bestuurder of werknemer is, opdrachten te
aanvaarden voor derden, of rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan
of belang te nemen in activiteiten die zouden kunnen concurreren met deze
van de opdrachtgever of de verwezenlijking van het doel van de
opdrachtgever zouden kunnen bemoeilijken.
ARTIKEL 9 : AFGIFTE VAN DOCUMENTEN
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om tijdens de duur van deze
overeenkomst of bij de beëindiging van deze overeenkomst alle documenten
en software, in geschreven, elektronische of magnetische vorm, in zijn bezit,
die informatie kunnen bevatten betreffende de opdrachtgever of enige door de
opdrachtgever geplande activiteit of transactie op eenvoudig verzoek van de
opdrachtgever af te geven.
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ARTIKEL 10 : BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst kan om welke reden dan ook te allen tijde door één van de
partijen worden beëindigd en dit met onmiddellijke ingang door middel van
welk communicatiemiddel dan ook (telefonisch, mondeling, e-mail).
De verbreking dient binnen 5 werkdagen per aangetekend schrijven bevestigd
te worden.
De aangetekende brief wordt geacht te zijn ontvangen de derde dag (al de
dagen behalve de zon- en feestdagen) volgende op de datum van zijn
verzending, ongeacht het ogenblik waarop de geadresseerde ervan kennis
neemt.
De weigering of het niet-afhalen zullen geen invloed hebben op de datum van
ontvangst van het aangetekend schrijven.
De opdrachtgever heeft tevens het recht om ingeval van misbruik door de
opdrachtnemer van de IVR-installatie of ingeval van schending van de
kwaliteitsvereisten zoals verwezen in artikel 5 van onderhavige overeenkomst,
de pin-code van de opdrachtnemer onmiddellijk te ontnemen en derhalve de
verdere toegang tot de IVR-installatie te weigeren. Onderhavige overeenkomst
wordt in deze situatie dan ook als onmiddellijk beëindigd beschouwd.
ARTIKEL 11 : NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE
De nietigheid van één der artikelen van huidige overeenkomst zal geenszins de
nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg hebben.
ARTIKEL 12 : TOEPASSELIJK RECHT
Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.
Bij eventuele geschillen omtrent onderhavige overeenkomst zijn enkel de
rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Opgemaakt te Essen op dd/mm/yy in twee exemplaren, en waarvan elke partij
erkent één exemplaar ontvangen te hebben.
De opdrachtgever

De opdrachtnemer
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Inlichtingsblad Operator
Om de samenwerking tussen partijen vlot te laten verlopen, raden wij u
aan ons volgende gegevens mee te delen :
Naam : ..................................................................................................
Voornaam : ............................................................................................
Geboortedatum : ....................................................................................
Adres : ...................................................................................................
..............................................................................................................
Telefoonnummer : ..................................................................................
GSM –nummer : .....................................................................................
E-mail adres : .........................................................................................
Bankrekeningnummer : ...........................................................................
Naam Bank : ..........................................................................................

Eventuele opmerkingen :
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Plaats – datum

Handtekening
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