OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING
Ondergetekenden:
1. De heer/ mevrouw………………………………, wonende te …………………………...,
aan de ………………………………….. nummer …… ;
of
……………………………, gevestigd te …………………….., in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door…………………………………………;

hierna te noemen: opdrachtgever;
en
2. Klap b.v. gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door …………………………………………;
hierna te noemen: opdrachtnemer;
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1

Aard (1) en duur (2) van de opdracht

1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever:
bemiddeling en advisering in levensverzekeringen en/of;
bemiddeling en advisering in (hypothecaire) kredieten en/of;
bemiddeling bij inkomensverzekeringen en/of
anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
2.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd.
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor bepaalde
tijd tot ……………….. 200…, waarna de overeenkomst van rechtswege zal eindigen.
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan totdat de
bemiddeling en het adviestraject is afgerond.
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Artikel 2

Beloning

1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer
Geen honorarium verschuldigd, in welk geval de beloning van de opdrachtnemer geacht
wordt te bestaan uit de provisies uit de via de agentschappen van de opdrachtnemer gesloten
verzekeringsovereenkomsten en andere (financiële) producten/diensten van opdrachtgever.
De provisie is al in de premie/koopsom of maandlast voor het product/de dienst ingesloten.
Indien de opdrachtnemer tevens een (aanvullend) honorarium ontvangt, dan bestaat de
mogelijkheid dat het honorarium wordt verrekend met genoemde provisies. *
Een aanvullend honorarium verschuldigd van € ………… per uur, buiten de provisie om.
Het aanvullende aantal uren wordt geschat op …… uur. *
Een honorarium verschuldigd dat wordt vastgesteld op grond van de door opdrachtnemer
werkelijk bestede uren, tegen een uurtarief van € …………
Het aantal uren van de dienst wordt geschat op …… uur.
Een vast honorarium verschuldigd van € …………
De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht
moest maken, te vergoeden;
Het gaat hier slechts om kosten ter zake van ……………………………………………..…………
tot in totaal een maximumbedrag van € ……………, met dien verstande dat onkosten voor het overige
ook aan opdrachtnemer vergoed dienen te worden indien én voor zover opdrachtgever hiervoor
uitdrukkelijk toestemming verleent.
2. Indien wij (advies)werkzaamheden voor u hebben verricht, doch deze werkzaamheden c.q. onze
bemiddeling niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst met enige financiële
instelling, zullen wij de door ons verrichte werkzaamheden aan u in rekening brengen.
Ons honorarium bedraagt in dat geval € ……………, .
Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat het eerste half uur van de bespreking / het
kennismakingsgesprek, niet door ons in rekening wordt gebracht. Wij beschouwen deze periode
als een moment waarop u zich vrijblijvend kunt oriënteren op onze dienstverlening.

*

Indien de opdrachtgever de na bemiddeling door opdrachtnemer afgesloten overeenkomst/
financiering tussentijds beëindigt, wijzigt of opzegt, kan de financiële instelling met wie de
betreffende overeenkomst is afgesloten jegens opdrachtnemer aanspraak maken op (gedeeltelijke)
terugbetaling van de afsluitprovisie.
Indien de afsluitprovisie in mindering is gebracht op het door opdrachtgever aan opdrachtnemer
verschuldigde honorarium, dient opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren voor een vordering tot
terugbetaling van de afsluitprovisie. Opdrachtgever raakt alsdan het door de financiële instelling
teruggevorderde bedrag aan opdrachtnemer verschuldigd. Op verzoek van opdrachtgever verschaft
opdrachtnemer hem inzage in de hieromtrent tussen opdrachtnemer en de financiële instelling
gemaakte afspraken.
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Artikel 3 Algemene bepalingen
1. Van deze overeenkomst maken deel uit de algemene voorwaarden, hierna te noemen 'algemene
voorwaarden'. Deze voorwaarden kunnen worden gedownload van www.klap.com.
2. De algemene voorwaarden waarnaar in het vorige lid wordt verwezen, zijn van toepassing
behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 4 Slotbepalingen
1. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Deze verzekering heeft een verzekerd bedrag van € 5.000.000,-- per jaar.
2. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, ondertekend door
beide partijen, worden overeengekomen.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te…………………………...,
op ………-………-………

(Namens de) opdrachtgever:

(Namens de) opdrachtnemer:
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