
 

Overeenkomst van opdracht 
Laatst bijgewerkt: 01-01-2018 

Partijen: 

1. Aanvrager dienst, de klant (hierna te noemen “Opdrachtgever”); 

2. Chauffeur, de dienstverlener (hierna te noemen “Opdrachtnemer”); 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

1. Opdrachtnemer verricht de navolgende diensten voor Opdrachtgever: 

− Chauffeurswerkzaamheden: het doen vervoeren van personen in een door de 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto. 

2. De onder 1 genoemde diensten worden uitsluitend uitgevoerd op aanvraag via de Sjauf-
applicatie (“App”). 

3. De Opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer 
in acht nemen. De Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en 
verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is 
gerechtigd de opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval 
Opdrachtgever hem naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de 
uitvoering van de opdracht geeft en Opdrachtgever, nadat hem is meegedeeld waarom 
die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt. 

4. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht zelf in persoon te verrichten. 

5. Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de 
zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep.  

6. Op grond van het in sub 5 bepaalde zal Opdrachtgever geen loonheffingen en premies 
voor de werknemersverzekeringen inhouden en afdragen op de in sub 7 genoemde 
vergoeding, behoudens voor het geval de belastingdienst c.q. het UWV oordeelt dat 
opdrachtgever daartoe wel gehouden is, of er een gerede kans bestaat dat de 
belastingdienst c.q. het UWV tot dat oordeel zullen komen. 

7. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zoals 
overeengekomen bij de aanvraag via de App. De vaststelling van de vergoeding 
geschiedt door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod (bieding) van de 
Opdrachtnemer via de App. De overeengekomen vergoeding wordt direct na de 
genoemde aanvaarding door de Opdrachtgever automatisch door Sjauf afgeschreven 
van de Creditcard van Opdrachtgever. Sjauf zal vervolgens de betaling van de 
toepasselijke vergoeding doen toekomen aan de Opdrachtnemer in de hoedanigheid van 
een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de vergoeding op dergelijke wijze 



 

wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer.  

8. Indien Opdrachtgever op het moment van afschrijving van de in sub 7 genoemde 
verschuldigde vergoeding, beschikt over onvoldoende (krediet)saldo op zijn of haar 
creditcard, informeert Sjauf Opdrachtgever hierover. Opdrachtgever heeft dan 5 dagen 
om alsnog te betalen. Indien Opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig 
voldoet, is hij aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd van 2 % van het factuurbedrag 
voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden. 
Indien op enig moment de wettelijke rente ex. artikel 6:119 BW hoger is dan de rente die 
verschuldigd is krachtens de in deze bepaling opgenomen renteclausule, is 
Opdrachtnemer gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6:119 BW, 
waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel. 

9. Eventuele onkosten van Opdrachtnemer zijn bij de vergoeding inbegrepen, tenzij de 
Opdrachtnemer door toedoen van de Opdrachtgever naar objectieve maatstaven 
onvoorziene onkosten maakt die zodanig zijn dat deze in redelijkheid door 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed dienen te worden. In dat laatste geval 
zal de Opdrachtgever de bewuste onvoorziene onkosten aan Opdrachtnemer 
vergoeden. 

10. De Opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds tot vierentwintig (24) uur voor de 
overeengekomen aanvang van de verlangde levering van de dienst tien (10) euro 
verschuldigd aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is in geval van opzegging 
zijnerzijds na vierentwintig (24) uur voor de overeengekomen aanvang van de verlangde 
levering van de dienst vijftig procent (50%) van de overeengekomen vergoeding 
verschuldigd aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is in geval van opzegging 
zijnerzijds binnen zes (6) uur voor de overeengekomen aanvang van de verlangde 
levering van de dienst honderd procent (100%) van de overeengekomen vergoeding 
verschuldigd aan Opdrachtnemer. 

11. De Opdrachtnemer kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts 
opzeggen, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke 
omstandigheid waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan der overeenkomst 
geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der 
overeenkomst redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd. 

12. De Opdrachtnemer is gehouden tot een tijdige aanwezigheid op de bij de tussen de 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer afgesproken vertreklocatie bij het aangaan van de 
overeenkomst van opdracht. Vertraging, indien deze zich binnen redelijke grenzen 
beweegt, geeft generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der 
overeenkomst. Wanneer nochtans de Opdrachtnemer, door omstandigheden toe te 
rekenen aan de schuld van de Opdrachtnemer, meer dan dertig (30) minuten later op de 
vertreklocatie is aangekomen dan met Opdrachtgever afgesproken, zal de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever een korting verlenen van vijftig procent (50%) op de 
overeengekomen vergoeding bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht. 



 

13. De overeenkomst eindigt nadat de overeengekomen opdracht is volbracht of de tijd 
waarvoor zij is verleend, is verstreken en van rechtswege door overlijden van de 
Opdrachtnemer. 

14. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een All-Risk verzekering 
(wettelijke aansprakelijkheid met volledige casco dekking), conform de in de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht zorg 
te dragen voor een inzittenden verzekering. De Opdrachtgever is verplicht deze 
verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.  

15. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever geboekte werkzaamheden naar beste 
vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens Opdrachtgever en 
derden. Mocht Opdrachtgever schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van 
deze overeenkomst tot opdracht, dan is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever echter 
slechts aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever daardoor lijdt in geval van opzet 
of grove nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer.  

16. De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te 
rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt 
ten gevolge van de verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden gevaar dat de 
risico's welke de uitoefening van het beroep/bedrijf van Opdrachtnemer naar zijn aard 
meebrengt, te buiten gaat, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van 
Opdrachtnemer zelf. 

17. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover 
deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Partijen zullen daarbij niet afwijken 
van de bepalingen 5, 7, 8 en 10 van deze template. 

18. Partijen verklaren op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, 
Nederlands recht van toepassing. 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 beslecht door 
de rechtbank in het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd, zulks 
behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden 
staan. 


