OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING
Ondergetekende:
1.

De heer/ mevrouw………………………………………………….………..wonende
te………………………………… aan de….………………………………………..……; of
……………………………………….... gevestigd te ……..……………………………..
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
………………………………………………………………………………….………….
hierna te noemen opdrachtgever:
en

2.

Randstad Financieel Adviesgroep BV gevestigd te Vlaardingen in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door adviseur:
……………………………………………………………….…………………………….
hierna te noemen opdrachtnemer:

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1

Aard en duur van de opdracht

1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever:



Advisering en afsluiten van verzekeringen
Regelen aanvraag Hypotheek
Regelen aanvraag krediet



Anders, namelijk (maak een omschrijving van de opdracht)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor:


Onbepaalde tijd.


Artikel 2

Bepaalde tijd tot ………………………………….., waarna de overeenkomst
van rechtswege zal eindigen.

Beloning

1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer

Geen honorarium verschuldigd, in welk geval de beloning van de opdrachtnemer geacht
wordt te bestaan uit de provisies van gesloten verzekeringsovereenkomsten.
De provisie is dan al in de premie voor het product ingesloten.

Een vast honorarium verschuldigd van €…………. (maximaal € 3.495,-)
Een honorarium verschuldigd dat wordt vastgesteld op grond van de door
opdrachtnemer werkelijk bestede uren, tegen een uurtarief van € 130,-

Artikel 3

Algemene bepalingen

1.

Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met het dienstverlenend document RFA,

Opdrachtgever heeft een exemplaar van het dienstverlenend document (die aan deze
overeenkomst wordt gehecht) ontvangen en gaat met deze inhoud akkoord.
2.

Het dienstverlenend document waarnaar in het vorige lid wordt verwezen, is van
toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is
afgeweken.

Artikel 4

Slotbepalingen

1.

Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Voor alle informatie over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verwijzen wij u
naar het dienstverlenend document.

2.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte
ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt mede een
ondertekende fax. Als akte geldt niet een bericht per e-mail.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te ………………………………
Op ………/………/………,

Opdrachtgever:

Ontvangen dienstverleningsdocument/dienstenwijzer

Opdrachtnemer:

JA/NEE

