
 

 

    
 

MANAGEMENTOVEREENKOMST 
 
 

1. De te Zaandam gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Koel/ Vries Combinatie Koning B.V., kantoorhoudende te 
Zaandam (1022 BM) aan de Kittenstraat 2, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 124121421, hierna te noemen: "Opdrachtgever", hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Kan.  

2. De te Zaandam gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Laurens Kan Enterprises, kantoorhoudende te Zaandam 
(1028 BM) aan de Muffeluchtstraat 54, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 211212, hierna te noemen: "Opdrachtnemer", hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer L. Kan. 

 
de partijen hierna gezamenlijk ook te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij; 
 
 
in aanmerking nemende dat: 

 
1. Opdrachtnemer haar bedrijf maakt van het houden van aandelen in andere 

vennootschappen, alsmede het voeren van management over deze 

vennootschappen en werknemers in dienst heeft met specifieke 

deskundigheid op het gebied van het besturen van vennootschappen die 

daarvoor ter beschikking worden gesteld van opdrachtgevers; 
 

2. Opdrachtgever behoefte heeft aan deskundige ondersteuning en advisering 
bij het management van haar onderneming en aan Opdrachtnemer een 
opdracht wenst te verstrekken om buiten dienstverband voor haar 
management werkzaamheden te doen verrichten. Opdrachtnemer bereid is 
tegen na te noemen condities daartoe een opdracht te aanvaarden; 

 
3. Opdrachtgever Opdrachtnemer dientengevolge wenst te doen benoemen tot 

haar statutair directeur.  
4. Partijen hun onderlinge rechtsverhouding ter zake van het voornoemde 

schriftelijk wensen vast te leggen in deze managementovereenkomst (de 
Overeenkomst). 
 

Komen overeen als volgt: 

 
 

Artikel 1 Ingangsdatum, Opdracht, Plaats van Opdracht 
 

1. Met ingang van 01-09-2016 draagt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op, 

gelijk 



 

 

    
Opdrachtnemer aanvaardt, het management van haar 
onderneming, hierna “de Opdracht”.  

2. Onder de Opdracht wordt verstaan: het voeren van bestuur, het geven van de 
dagelijkse leiding en het nemen van beleidsbeslissingen bij en ten behoeve 
van Opdrachtgever en de eventueel aan Opdrachtgever gelieerde 
ondernemingen. Opdrachtnemer zal binnen het bestuur bijzonder belast zijn 
met: Financiën. 

 
3. De Opdracht wordt in beginsel ten kantore van Opdrachtnemer uitgevoerd, 

tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
 

 

Artikel 2 Vervulling van de opdracht, Functionaris en 
Tijdsbesteding 

 

1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle 
verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de 
overeengekomen werkzaamheden.  

2. Opdrachtnemer zal de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht kunnen 
indelen en gestalte geven. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de 
opdracht nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van 
samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. 
Opdrachtnemer is vrij in het vaststellen van de werktijden en vakantiedagen 
van na te noemen Functionaris, waarbij opdrachtnemer ervoor zal zorgen dat 
aan de vervulling van de Opdracht geen afbreuk wordt gedaan.  

3. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden 
geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar 
eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever 
kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de 
opdracht.  

4. Opdrachtgever zal opdrachtnemer doen benoemen als statutair directeur. 
Opdrachtnemer zal mitsdien alles doen en laten wat een goed bestuurder 
behoort te doen en na te laten in het belang van de onderneming van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft als bestuurder alle rechten en 
verplichtingen die uit de wet, de statuten van Opdrachtgever en de 
redelijkheid en billijkheid voortvloeien. Opdrachtnemer zal zich gedragen 
volgens de richtlijnen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 
Opdrachtgever inzake het te voeren financiële, sociale, economische en 
personeelsbeleid. 

 
5. Opdrachtnemer stelt de arbeidskracht van de heer Laurens Kan, hierna te 

noemen: “de Functionaris”, ter beschikking van Opdrachtgever teneinde de 
Opdracht te vervullen. De Functionaris zal, voor zover nodig, een volmacht  

 



 

 

   
 

 
 

https://www.firm24.com/gratis-overeenkomsten/


 

 

   
 
worden verstrekt voor de vervulling van de Opdracht. Het is Opdrachtnemer 
toegestaan zonder verdere tussenkomst van de Opdrachtgever een vervanger 
voor de Functionaris in te zetten, mits deze vervanger over gelijke of 
vergelijkbare kennis en ervaring beschikt als de Functionaris. Ingeval van 
vervanging blijven de bepalingen van deze overeenkomst onverkort en 
ononderbroken van toepassing. De Functionaris is niet verplicht de Opdracht 
persoonlijk uit te voeren. Het is Opdrachtnemer toegestaan de Opdracht 
onder de verantwoordelijkheid van de Functionaris te laten uitvoeren door 
andere personen. 

 
6. Partijen gaan er vanuit dat de vervulling van de Opdracht circa 40 uur 

per maand zal vergen, waarbij opdrachtnemer zich ermee akkoord verklaart 

dat uit de aard van het werk voortvloeit dat eventueel voorkomend overwerk 

of werk op inflexibele tijden valt binnen de reikwijdte van de opdracht. 

 

 

Artikel 3 Managementvergoeding 

 

1. De Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever voor de vervulling van de 
Opdracht een managementvergoeding van € 10.000,= per jaar exclusief B.T.W. 
Voor zover de Functionaris ziek is of vakantie geniet en Opdrachtnemer geen 
vervanger heeft ingezet overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 3 van 
deze overeenkomst, heeft Opdrachtnemer geen recht op een 
managementvergoeding. 

 
2. Opdrachtnemer zal na afloop van iedere maand een gespecificeerde nota aan 

Opdrachtgever zenden op basis van de verrichte werkzaamheden. De nota zal 
door Opdrachtgever worden voldaan binnen tien (10) dagen na datum 
dagtekening. Over het notabedrag wordt door Opdrachtnemer BTW in 
rekening gebracht.  

3. Indien de Opdrachtgever de nota niet binnen de in lid 2 van dit artikel 

gestelde termijn aan de Opdrachtnemer heeft voldaan, zal Opdrachtnemer 

daarover wettelijke rente in rekening brengen. 

 

 

Artikel 4 Kosten 

 

1. De aan de uitvoering van de Opdracht verbonden kosten, die passend zijn 
voor een goede uitvoering daarvan, zijn begrepen in de totale 
managementvergoeding. 

 
 



 

 

   

Artikel 5 Schade en Beroepsaansprakelijkheid 

 

1. Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding door Opdrachtgever van door 
Opdrachtnemer geleden schade die het gevolg is van de verwezenlijking van 
een aan de Opdracht verbonden bijzonder gevaar en van schade die te wijten 
is aan de schuld van Opdrachtnemer of aan een oorzaak die voor rekening 
komt van de Opdrachtnemer.  

2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die 
tijdens de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever wordt toegebracht 
door de Opdrachtnemer of de Functionaris, tenzij er sprake is van opzet of 
grove schuld.  

3. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van 
Opdrachtnemer of de Functionaris, geldt tussen partijen dat, voor zover die 
schade niet door de in het derde lid bedoelde verzekeraar wordt vergoed, die 
schade uiteindelijk zal worden gedragen door Opdrachtgever, tenzij er aan de 
zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. 

 
4. Opdrachtnemer verbindt zich jegens Opdrachtgever om (mede) ter zake van 

de Opdracht een verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid te sluiten en 
door regelmatige betaling van de premie gesloten te houden, waarbij schade 
gedekt dient te zijn tot een bedrag van ten minste € 0. Desgevraagd dienen de 
bewijzen van betaling van de premienota’s aan de wederpartij te worden 
getoond. 
 

 

Artikel 6 Overmacht 

 

1. Gedurende de periode dat Opdrachtnemer wegens een niet aan haar 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming niet in staat is de verplichtingen 
zoals genoemd in deze overeenkomst na te komen, zullen Partijen in overleg 
treden om nieuwe afspraken te maken. 

 

 

Artikel 7 Duur, opzegging, beëindiging 

 

1. Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur 

van een jaar. 
 

2. Ieder der Partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds door 
opzegging te beëindigen tegen het einde van de kalendermaand, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.  

3. Deze overeenkomst zal voorts ten einde komen indien een van de volgende 
situaties zich voordoet:  



 

 

   
 a. van rechtswege, door het verstrijken van de overeengekomen duur; 

 
 b. indien en zodra Opdrachtnemer in strijd handelt met enige bepaling 

uit c. deze overeenkomst en na ingebrekestelling in verzuim raakt;  
 d. indien Partijen hiertoe blijkens een door hen ondertekend schriftelijk 

stuk gemeenschappelijk besluiten, tegen de overeengekomen 
einddatum;  

 e. indien en zodra aan Opdrachtnemer of de Functionaris surseance 
van betaling wordt verleend;  

 f. indien en zodra Opdrachtnemer of de Functionaris in staat van 
faillissement wordt verklaard;  

 g. indien en zodra Opdrachtnemer of de Functionaris een 
betalingsregeling met schuldeisers heeft getroffen;  

 h. indien en zodra het vermogen van de Functionaris onder bewind 
wordt gesteld, de Functionaris onder curatele wordt gesteld, een 
verzoek tot schuldsanering heeft ingediend of komt te overlijden; 

 i. indien en zodra Opdrachtnemer een besluit tot ontbinding heeft 

genomen; 
 

 j. indien en zodra de zeggenschap in Opdrachtnemer bij een ander komt 
te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst, tenzij 
Opdrachtnemer Opdrachtgever voortijdig heeft ingelicht en 
laatstgenoemde schriftelijk heeft medegedeeld in een dergelijke 
wijziging in zeggenschap geen bezwaar te zien de overeenkomst voort 
te zetten; 

 
 k. indien en zodra Opdrachtnemer fuseert, splitst of op enige wijze (een 

deel van) zijn bedrijf overdraagt;  
 l. bij ziekte van de Functionaris, indien en zodra deze langer duurt dan 3 

maanden. 
 

 m. indien voor Opdrachtnemer, in zijn hoedanigheid van 
aandeelhouder in Opdrachtgever, een Aanbiedingsplicht is ontstaan op 
grond van de vigerende Statuten en/of Aandeelhoudersovereenkomst 
tussen de aandeelhouders in Opdrachtgever. 

 
4. Ieder der Partijen of diens rechtsopvolgers is gehouden de andere partij 

terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien één van de in lid 3 
genoemde omstandigheden zich voordoet.  

5. Indien deze overeenkomst eindigt op een wijze zoals bedoeld in lid 3 zal 
Opdrachtgever niet gehouden zijn enige dientengevolge door Opdrachtnemer 
geleden schade aan haar te vergoeden. 

6. Indien deze overeenkomst eindigt op een wijze zoals bedoeld in lid 3 
 

behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen 
van Opdrachtnemer voor dientengevolge door haar geleden schade. 
 



 

 

   

Artikel 8 Zaken van of ten behoeve van 

Opdrachtgever 

 

1. Alle zaken, daaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen, afschriften 
en fotokopieën) welke Opdrachtnemer van of ten behoeve van Opdrachtgever 
gedurende het bestaan van deze overeenkomst onder zich krijgt, zijn en 
blijven eigendom van de Opdrachtgever. De originelen van de schriftelijke 
stukken dienen te allen tijde ten kantore van Opdrachtgever te blijven. Het is 
Opdrachtnemer tevens verboden de in dit lid 1 genoemde zaken te bewerken 
of anderszins in al dan niet gewijzigde vorm te verveelvoudigen, behoudens 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 

 
2. Bij beëindiging van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gehouden alle 

zaken van of ten behoeve van Opdrachtgever die zij op het moment van de 
beëindiging onder zich heeft, onverwijld ter beschikking te (doen) stellen van 
Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan de 
Functionaris alsmede aan andere door haar in te schakelen werknemers en/of 
adviseurs. 

 
 

Artikel 9 Andere opdrachtgevers, concurrentie 

 

1. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat 
Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers 
werkzaamheden verricht, met uitzondering van het hierna in lid 2 bepaalde.  

2. Het is Opdrachtnemer, met inachtneming van de belangen van 
Opdrachtgever, niet toegestaan om tijdens de duur van onderhavige 
overeenkomst voor andere met Opdrachtgever concurrerende 
opdrachtgevers werkzaam te zijn. 

 

Artikel 10 Geheimhouding, Mededelingen en Boete 
 

1. Opdrachtnemer verplicht zich zowel tijdens als na onderhavige 
overeenkomst, strikte en volstrekte geheimhouding te betrachten ter zake 
van alle gegevens, zulks in de ruimste zin des woords, die Opdrachtnemer in 
het kader van de uitvoering van de Opdracht en/of anderszins over 
Opdrachtgever en haar onderneming(en) bekend zullen worden, tenzij deze 
gegevens van algemene bekendheid zijn, danwel de openbaarmaking daarvan 
wettelijk vereist is. Opdrachtnemer zal deze geheimhoudingsverplichting 
tevens opleggen aan de Functionaris alsmede aan andere door haar in te 
schakelen werknemers en/of adviseurs. 

 



 

 

   
2. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever terstond in kennis van alle door 

Opdrachtnemer overwogen transacties waarbij Opdrachtgever ook in 

andere hoedanigheid belang heeft dan wel betrokken is. 

 

3. Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim door enkele overtreding of 

niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel en zal aan Opdrachtgever een 

direct opeisbare boete van € 50000 (zegge: vijftigduizend Euro) per 

overtreding verbeuren, alsmede een bedrag van € 5000 (zegge: vijfduizend 

Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het 

recht van Opdrachtgever schadevergoeding van Opdrachtnemer te 

vorderen. Het is Opdrachtgever toegestaan de door Opdrachtnemer aan 

haar uit hoofde van dit artikel te betalen boete(s) en/of schadevergoeding te 

verrekenen met de managementvergoeding. 

 
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten 

 

1. Aan Opdrachtgever komen alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder 
auteurs- en octrooirechten, toe op werken en uitvindingen gerealiseerd 
en/of bewerkt door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van deze 
overeenkomst en/of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, 
zulks direct bij het ontstaan van die rechten. Indien nodig zal 
Opdrachtnemer desgevraagd voornoemde rechten alsnog ten spoedigste 
aan Opdrachtgever overdragen. 

 
2. In het geval dat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een geschil 

omtrent intellectuele eigendomsrechten ontstaat, wordt Opdrachtgever 
vermoed rechthebbende te zijn behoudens tegenbewijs door 
Opdrachtnemer.  

3. Opdrachtnemer doet afstand van de in artikel 25 lid 3 Auteurswet 1912 
genoemde persoonlijkheidsrechten. 

 
 

Artikel 12 Kosten Overeenkomst 

 

1. De kosten gemoeid met het opmaken van deze Overeenkomst komen voor 
rekening van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht 

 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse 
rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen omtrent 
danwel voortvloeiende uit deze Overeenkomst. 



 

 

   
 

Artikel 14 Karakter van de overeenkomst en 

vrijwaring 

 

1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van de artikelen 

  7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Partijen beogen uitdrukkelijk geen  

  arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin van artikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk  

  Wetboek, vanwege de door partijen wenselijk geachte zelfstandigheid en  

  onafhankelijkheid van Opdrachtnemer. 
 

2. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve 
dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden 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), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en 
ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt; 

 
3. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle vorderingen van de 

fiscale en/of socialeverzekeringsautoriteiten terzake van belastingen, 
sociale verzekeringspremies (werkgevers- en werknemersdeel) en 
opgelegde boetes en interest in verband met of voortvloeiende uit het 
standpunt van genoemde autoriteiten dat, anders dan de uitdrukkelijke 
intentie van partijen, de Opdrachtnemer voor fiscale en/of 
socialeverzekeringsdoeleinden in dienstbetrekking is bij Opdrachtgever. 

 
 

Artikel 15 Slotbepalingen 

 

1. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is of door een rechterlijke 
of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van 
deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen verbinden zich om de niet 
verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend 
zijn en zo min mogelijk afwijken -gelet op het doel en de strekking van deze 
Overeenkomst- van de niet verbindende bepalingen. 

 
2. Behoudens schriftelijke kennisgeving door één der Partijen aan de andere 

Partij ter zake een adreswijziging, gelden in deze overeenkomst genoemde 
kantooradressen van Partijen als adressen aan welke Partijen rechtsgeldig 
jegens elkaar kennisgevingen kunnen richten.  

3. Deze Overeenkomst bevat alle afspraken die tussen Partijen terzake van de 
verrichting van de Opdracht zijn gemaakt. Onderhavige overeenkomst treedt 
in de plaats van alle mondelinge en/of schriftelijke afspraken tussen Partijen 
ter zake de Opdracht.  

Wil je ook alles over Opdrachtgeverschap goed vastleggen? 
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4. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. 

Wijzigingen in of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden 

na wederzijds akkoord tussen Partijen van kracht door middel van een door 

beide Partije ondertekend schrijven, dat aan deze overeenkomst wordt 

gehecht en daarvan wordt geacht deel uit te maken. 
 
 
 
 

 

De hele overeenkomst digitaal opstellen? 
In enkele minuten een contract op maat 

 Gararandeerd juridisch correct 

 Digitaal ondertekenen 

 Hulp van jurist 

     

 
Is dit niet het contract wat je zoekt?  
Bekijk al onze 80 contracten 

 

https://www.firm24.com/contract-maken/
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