
 

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 

 

De ondergetekenden: 

 

 1.  

Laura Langens , wonende te Geffen in Nederland (5386 KG) aan de De Gement nr. 3 

 

hierna te noemen 'opdrachtgever', 

 

en 

 

2.  

Nikki Keijzer, wonende te Wald im Pinzgau in Oostenrijk aan de Lahn nr. 33 

 

hierna te noemen 'opdrachtnemer', 

 

zijn overeengekomen als volgt:  

 

1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever: verzorgen van 

de illustraties voor het kinderboek ‘Droomwensen, hierna te noemen het product.  

2. Opdrachtgever heeft het recht de titel en/ of naam van het product te wijzigen.  

3. De in artikel 1 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd vóór 1 september 2020.  

4. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde 

aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.  

5. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden 

ter uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de 

opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is. De opdrachtnemer doet aan de 

opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten. 

6. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht zelf te verrichten. 

7. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een eenmalig bedrag, zegge €50,- (vijftig euro) per 

prent, als vergoeding voor de in artikel 1 benoemd verrichting.  

8. Het eenmalig bedrag wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer voldaan uiterlijk 2 

weken na levering van de verrichting.  

9. De onkosten van opdrachtnemer zijn bij het loon inbegrepen. 

10. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is 

verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de beloning afhankelijk is van de 

volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar 

redelijkheid vast te stellen deel van de beloning. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer 

rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de 

grond waarop de overeenkomst is geëindigd. De opdrachtnemer heeft in dit geval slechts 

recht op de volle beloning, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is 

toe te rekenen en de betaling van de volle beloning, gelet op alle omstandigheden van het 

geval, redelijk is. 

11. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake van derden, 

zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtgever zelf. 

12. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

  



 

13. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige 

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang 

met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige 

daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen – zullen worden berecht door 

de Rechtbank te Oost-Brabant. 

14. Opdrachtgever is auteursrechthebbende op het product. Indien en voor zover vereist, draagt 

opdrachtnemer hierbij het auteursrecht op de illustraties van het product exclusief, 

onvoorwaardelijk en zonder enige beperking in de meest volledige omvang over aan 

opdrachtgever en neemt opdrachtgever gelijktijdig de auteursrechten aan. Uitdrukkelijk 

wordt opgemerkt dat opdrachtnemer geen licentie of auteursrecht op de rechten van het 

product wordt verleend. Dat betekent dat opdrachtnemer het product niet mag verkopen/ 

verhandelen/ verhuren etc. Ook mag de opdrachtnemer het product niet verspreiden/ 

verkopen/ verhandelen/ verhuren etc. indien voor de overdracht van de auteursrechten op 

enig moment nog nadere handelingen nodig zijn of blijken, verbindt opdrachtnemer zich bij 

dezen om aan dergelijke handelingen mee te werken op eerste verzoek van opdrachtgever.  

15. Opdrachtnemer doet hierbij voor zover is toegestaan afstand van zijn 

persoonlijkheidsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit het product. Voor 

zover het doen van afstand van de bedoelde persoonlijkheidsrechten niet toelaatbaar is, zal 

opdrachtnemer deze rechten niet uitoefenen dan na voorafgaand overleg daarover met 

opdrachtgever. 

16. De naam van opdrachtnemer zal op de kaft en in het colofon worden vermeld. 

17. Opdrachtgever zal tien producten schenken aan opdrachtnemer. 

18. Opdrachtnemer kan het product met 10% korting kopen bij opdrachtgever, voor onbepaalde 

tijd.  

 

Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend.  
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