
Freelance-overeenkomst  Nassaukade 136 te Amsterdam  
 
 
De ondergetekenden: 
1. REB Projects  te Amsterdam  
 hierna te noemen opdrachtgever, en 
 
2. Ing. Sal Witzenhausen Bouwkundig tekenaar te Amsterdam  
 hierna te noemen opdrachtnemer, 
 
nemen in aanmerking; dat opdrachtgever werkzaam is op het gebied van Architectuur  en in dat 
kader opdrachtnemer heeft benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichtten; dat 
opdrachtnemer voor eigen rekening en risico werkzaam is op het terrein van het Bouwkundig 
Tekenen in AutoCAD  en in die kwaliteit bereid en in staat is de hierna omschreven 
werkzaamheden te verrichten; komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1. 
Opdrachtgever verleent opdracht aan opdrachtnemer -gelijk opdrachtnemer als opdracht aanvaardt 
van opdrachtgever - tot het verrichten van de volgende werkzaamheden:  
 
Het vervaardigen van een inmeettekening op schaal 1 :100 van het pand Nassaukade 136 te 
Amsterdam, kadastraal bekent onder sectie Q no. 482 9.  Fase t.b.v. ontwerp en 
bouwaanvraag. Werk vangt aan op 23 juli 2010 om 8 u ur en zal binnen twee weken na dato 
zijn afgerond. Kozijnenstaat 1:20 en Detailbladen 1 :5 zijn hier niet van toepassing.  
 
Artikel 2.   
Opdrachtnemer is vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. 
Opdrachtnemer zal met de uitvoering van deze werkzaamheden beginnen einde week 29  en er 
naar streven de werkzaamheden gereed te zullen hebben in week 31 . Aanvaard is het werk te 
vervaardigen in 40 geschreven uren inclusief urendeclaratie. 
 
Artikel 3. 
Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever ter zake van de verrichtte werkzaamheden een 
vergoeding van € 50,= excl. BTW . Opdrachtnemer is tevens gerechtigd de volgende door hem te 
maken kosten in rekening te brengen, mits gestaafd door deugdelijke bescheiden: Reiskosten, print 
en kopieerkosten indien van toepassing. 
 
Artikel 4. 
Declaratie van vergoeding en onkosten zal geschieden via een nota met aangehechte urenstaat 
tijdens cq na gereedkomen en aanvaarding van de werkzaamheden door opdrachtgever en met 
afzonderlijke vermelding van omzetbelasting. 
 
Deze overeenkomst is opgemaakt te Amsterdam 
 
Datum 23 juli 2009 
 
 
 
 
 
opdrachtgever       opdrachtnemer 


