MODELOVEREENKOMST VAN OPDRACHT AFLOS SCHIPPER/KAPITEIN
Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 10 februari 2022 onder nummer 907-2021-42869-1-0 beoordeelde overeenkomst.
Dit oordeel over deze overeenkomst is 5 jaar geldig vanaf de datum van beoordeling 1, onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving in
die 5 jaar. Ook jurisprudentie en/of gewijzigd beleid kunnen aanleiding zijn deze beoordeling van de overeenkomst in te trekken.

PARTIJEN:
De =RECHTSVORM, BEDRIJFSNAAM=, gevestigd te =POSTCODE, PLAATS= aan de/het =ADRES=, handelend
onder KvK-nummer =NUMMER=, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/de heer =NAAM=,
hierna te noemen ‘opdrachtgever’,
en
de =RECHTSVORM, BEDRIJFSNAAM=, gevestigd te =POSTCODE, PLAATS= aan de/het =ADRES=, handelend
onder KvK-nummer =NUMMER=, in de persoon van mevrouw/de heer =NAAM=, hierna te noemen:
‘opdrachtnemer’.

IN AANMERKING GENOMEN DAT:
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Opdrachtnemer werkzaam is als zelfstandig schipper/kapitein die voor eigen rekening en risico
nautische- en andere met de passagiersvaart verband houdende diensten verricht.
Opdrachtgever zelfstandig ondernemer is op het gebied van passagiersvaart in welk kader hij een
passagiersschip exploiteert en voor de exploitatie van zijn schip gebruik wenst te maken van de
diensten van opdrachtnemer;
Opdrachtnemer bereid en in staat is deze werkzaamheden als zelfstandig ondernemer uit te voeren
en opdrachtgever inzage heeft gegeven in de in dat verband van belang zijnde documenten;
Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht
in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;
Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of
gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965
en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als
dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten
toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen vóórdat uitbetaling
plaatsvindt;
Partijen middels deze overeenkomst de afspraken wensen vast te leggen waaronder zij deze
overeenkomst wensen aan te gaan.

KOMEN OVEREEN DAT:
1. Opdrachtnemer deze opdracht(en) accepteert zoals hier omschreven en hij daarmee de volle
verantwoordelijkheid aanvaardt voor het op juiste wijze (doen) uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer zich verplicht om als gezagvoerder te varen op het passagierschip ……[naam schip]
………… in de periode van ……… tot……………. .

1

Zie ook de toelichting geschreven door de belastingdienst voor het gebruik van deze overeenkomst.

3. Opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren volgens de eisen van goed zeemanschap en daarbij
behulpzaam, hoffelijk en dienstvaardig zal zijn voor de gasten aan boord rekening houdend met het
doel waarvoor zij aan boord zijn.
4. Opdrachtgever zich verplicht om aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen van:
€ …,.. (exclusief BTW) per uur / dagdeel (0-12 uur) / dag (0-24 uur) / week / maand, of
€ ……(exclusief BTW) voor de totale opdracht. Uitgaande dat een werkdag uit 8 werkuren bestaat.
5. Dit betreft een overeenkomst van opdracht waarbij opdrachtnemer zich tegenover opdrachtgever
verplicht om tegen betaling van een vergoeding als gezagvoerder te varen op een passagiersschip.
Opdrachtnemer draagt de volledige nautische verantwoordelijkheid over het vaartuig en de zich
daarop bevindende personen. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de werkzaamheden
van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
6. Opdrachtnemer zijn werkzaamheden zelfstandig uitvoert en indeelt, met dien verstande dat hij de
werkzaamheden zal uitvoeren met het doel de aan de gasten verkochte reis en/of het (bijhorende)
programma zo optimaal mogelijk te realiseren.
7. Opdrachtgever er mee bekend is en zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaart dat opdrachtnemer
ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
8. De algemene voorwaarden “AFLOS SCHIPPER/KAPITEIN” d.d. februari 2022 van toepassing zijn.
9. Beide partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds door schriftelijke of elektronische opzegging
beëindigen. Zie verder artikel 8 van de algemene voorwaarden.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend
te ……………………..op ………………….

te ………………………………op……………….

………………………………..

……………………………………….

(opdrachtgever)

(opdrachtnemer)

Bijlagen:
▪ Algemene Voorwaarden AFLOS SCHIPPER/KAPITEIN d.d. februari 2022

