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ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING  
 
 
Erv’Goed, gevestigd te 3956 CK Leersum aan de Rijksstraatweg 113, rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door M.J.A. van het Erve, is werkzaam is op het gebied van organisatorische, administratieve en 
beleidsmatige dienstverlening.  
 
De opdrachtgever heeft behoefte aan uitvoering van werkzaamheden door Erv’Goed.  
Erv’Goed en de opdrachtgever maken hiertoe in overleg afspraken over de werkzaamheden, de 
periode en de vergoeding. Zij sluiten hiervoor een mondelinge overeenkomst met schriftelijke 
bevestiging af of zij contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 
7:400 e.v. BW.  
 
Erv’Goed en de opdrachtgever beogen niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van 
artikel 7:610 e.v. BW. Erv’Goed en de opdrachtgever kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve 
dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten (zoals bedoeld in de 
artikelen 2b en 2c 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). Erv’Goed en de opdrachtgever gaan een samenwerking aan welke 
gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 
opgestelde modelovereenkomst en bepalen in overleg de voorwaarden waaronder de 
werkzaamheden verricht worden.  
 
Erv’Goed accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op 
juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.  
Erv’Goed werkt conform de ‘Code Goed Opdrachtgeverschap’ zoals opgesteld door ABU en PZO-ZZP. 
De code bevat vier uitgangspunten: 

- Transparante en duidelijke afspraken 
- Open en effectieve communicatie 
- Zorgvuldig omgaan met (zakelijke) belangen 
- Gelijkwaardig ondernemerschap 

Het boekje met de volledige tekst wordt op verzoek toegestuurd.  
 
De opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Erv’Goed ook ten behoeve van 
andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.  
 
Erv’Goed factureert maandelijks de verrichte werkzaamheden en indien van toepassing aanvullende 
kosten aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  
De opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Erv’Goed binnen 15 dagen na ontvangst van 
de factuur, tenzij anders overeengekomen.  
 
Erv’Goed en de opdrachtgever hebben ieder afzonderlijk de benodigde wettelijke aansprakelijkheids-
verzekeringen afgesloten. Op de gesloten overeenkomsten tussen Erv’Goed en de opdrachtgever en 
al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.  
Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst en/of al hetgeen daarmee verband 
houdende zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.  
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