
F.H.Koster – Snoeksloot 18 – 3993HL Houten  
T: 030 63 755 73 – M: 06 543 00 266  

E: ariadne-analysis@planet.nl  

 
www.ariadne-analysis.nl                        Handelsregister KvK Utrecht dossiernummer 3020 4547 
      ABN AMRO Bank 44 15 02 814  

                       

  
 

 
 

OVEREENKOMST TOT AANGAAN VAN EEN OPDRACHT 

 

De ondergetekenden, 

 

NAAM:  

 

gevestigd te PLAATS:                   

rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM:                                       , hierna te 

noemen Opdrachtgever. 

 

en 

 

ARIADNE Business Analysis, gevestigd te Houten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

F.H.Koster verder te noemen Opdrachtnemer. 

 

komen het volgende overeen. 

 

 

Artikel 1 Omschrijving, duur en beëindiging 

1.1 Partijen gaan hierbij een overeenkomst van opdracht aan, inhoudende het 

verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever inhoudende 

advies- en uitvoeringswerkzaamheden ten einde subsidies (uit diverse bronnen) 

te verkrijgen.  

1.2 De overeenkomst zal worden aangegaan op DATUM voor de duur van het 

subsidietraject en eindigt van rechtswege wanneer genoemde werkzaamheden 

zijn afgerond.  

 

Artikel 2 Uitvoering 

De genoemde werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de Opdrachtnemer 

verricht. Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de 

werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.  

 

Artikel 3 Honorarium en facturering 

3.1 Het honorarium van de Opdrachtnemer bestaat uit een no cure no pay betaling 

uit te betalen aan opdrachtnemer uiterlijk 30 dagen na de beschikking van een 

subsidie, zijnde 7,5%, 10%, 12,5% of 20% van een beschikte subsidie (zie 

3.2.). 

3.2 Indien een beschikte subsidie meer dan €.100.000 bedraagt, dan wordt een no 

cure no pay percentage van 7,5% gehanteerd. Als het subsidiebedrag in het 

interval €.50.000 tot en met €.100.000 ligt, wordt een percentage van 10% in 

rekening gebracht. Voor bedragen groter €. 10.000 tot en met €.50.000: 

12,5%, tot en met €10.000 bedraagt het tarief 20%. Bedragen zijn exclusief 

BTW. 

3.3 Indien voor een project vanuit verschillende steunfondsen meerdere subsidies 

verkregen worden, worden deze subsidiebedragen opgeteld en gelden de 

getrapte percentages vermeld in 3.2 voor de schijven die samen het 

totaalbedrag vormen.1  

                                                 
1
 Voorbeeldberekening. Stel dat gedurende een halfjaar achtereenvolgens  4 subsidiebeschikkingen 

binnenkomen van resp. €.5.000, €.25.000, €. 10.000 en €.20.000 (totaal: €. 60.000) dan gelden de volgende 

schijftarieven: 20% maal €.10.000,  12,5% maal  €.40.000 (= €.50.000 minus €.10.000) en 10% maal  €.10.000 

(= €.60.000 minus €.50.000).  
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3.4 Het optellen van subsidiebedragen voor een project, zoals omschreven in 3.3 

geldt voor een periode van een half jaar na de beschikking van de eerste 

subsidie. Daarna gaat een nieuwe halfjaartermijn van sommeren in.  

3.5 Het honorarium als bedoeld in artikel 3.1 betreft een bruto vergoeding, zodat 

Opdrachtnemer volledig vrijwaring verleent aan Opdrachtgever ten aanzien van 

loonbelasting (inclusief werkgeversaandeel en eventuele verhogingen en/of 

boetes).  

 

Artikel 4 Eigendommen Opdrachtgever 

Alle materialen en alle op schrift gestelde bescheiden van welke aard dan ook, die aan 

de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van de 

Opdrachtgever. Bij beëindiging van deze overeenkomst dienen deze zaken onmiddellijk 

aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 5 Geheimhouding 

Opdrachtnemer zal tegenover derden tijdens en na de uitvoering van de opdracht zoals 

omschreven in artikel1.1. van deze overeenkomst, bijzonderheden of informatie 

betreffende Opdrachtgever of andere zakelijke relaties van Opdrachtgever 

geheimhouden, tenzij Opdrachtgever schriftelijk toestemt in het doen van dergelijke 

uitlatingen.  

 

Artikel 6 Vertegenwoordiging 

Deze Overeenkomst geeft Opdrachtnemer niet het recht Opdrachtgever rechtens te 

binden.  

 

Artikel 7 Gedragscode 

Wij onderschrijven de gedragscode van het Nederlands Genootschap voor 

Fondsenwervers. 

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Bij enig geschil is de 

Rechtbank te Utrecht bevoegd om kennis te nemen van dit geschil. 

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te PLAATS:                                   , 

DATUM:  

 

 

Voor akkoord Opdrachtgever:  Voor akkoord Opdrachtnemer: 

 

NAAM:      ARIADNE Business Analysis 

 

 

 

     

   

 

 

 

F.H.Koster 


