
 

 

 
DIENSTVERLENINGOVEREENKOMST 

 

 
 

De onderhavige overeenkomst betreft een document, opgesteld in algemene termen 
door het advocatenkantoor Philippe & Partners. Dit basismodel moet aangevuld 
worden om te beantwoorden aan de specifieke eigenschappen van de te beginnen 
contractuele relatie. Het advocatenkantoor Philippe&Partners kan het model 
aanpassen aan individuele gevallen. In andere gevallen, kan geen beroep gedaan 
worden op de aansprakelijkheid van voornoemd advocatenkantoor. 
Het onderhavige model van overeenkomst is beschermd door de Belgische wetgeving 
en de internationale verdragen inzake auteursrecht. 
Het gebruik van onderhavig model van overeenkomst is exclusief bestemd voor 
persoonlijke doeleinden en dit model mag in geen geval verspreid of gekopieerd 
worden. 

 
 
 
TUSSEN ONDERGETEKENDEN : 
 
 
X, vennootschap (juridische vorm) met (…) EUR kapitaal, met maatschappelijke zetel te 
(…), ingeschreven bij (…) onder het nummer (…), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
…………………….. in zijn hoedanigheid van ……………….. 
 
 

       Hierna de « Vennootschap », 
         
 
 
EN 
 
 
Y, vennootschap (juridische vorm) met (…) EUR kapitaal, met maatschappelijke zetel te 
(…), ingeschreven bij (…) onder het nummer (…), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
…………………….. in zijn hoedanigheid van ……………….. 
 
 

      Hierna de « Dienstverlener », 
 
De vennootschappen X en Y worden hierna individueel omschreven als de « Partij » en 
gezamenlijk als de « Partijen » 



 

 

1. Doel 
 
Onderhavige Overeenkomst heeft als doel de uitvoering, door de Dienstverlener van 
volgende diensten (hierna de “Diensten”): 
 

- (beschrijving van te leveren diensten)i 
 
De Vennootschap mag de lijst van diensten te allen tijde wijzigen. Zij zal deze wijziging 
aan de Dienstverlener (15)ii dagen voor de inwerkingtreding ervan in kennis moeten 
geveniii. Een dergelijke wijziging tast de andere bepalingen van onderhavige 
Overeenkomst niet aan. 
 

2. Duur van de Overeenkomst 
 
2.1. Optie A. Deze Overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur. Deze treedt in 
werking op (…) en eindigt op (…). Aan het einde van deze termijn, eindigt de 
contractuele relatie zonder date en opzegtermijn of een kennisgeving in acht moet 
genomen worden. Niettemin, indien aan het einde van de hierboven voorziene termijn 
de Partijen de Overeenkomst blijven uitvoeren, dan is wordt de Overeenkomst 
verondersteld hernieuwd te zijn voor een zelfde duur, tenzij de partijen anders 
overeenkomen. De Overeenkomst kan op deze manier (…) keer verlengd worden. 
 
2.2. Optie B. Indien de Overeenkomst voor een onbepaalde duur is afgesloten, heeft 
elke Partij het recht deze te beëindigen, middels een kennisgeving van haar wilsuiting 
aan de andere Partij en het in acht nemen van een opzegtermijn van (…) maanden, 
tenzij de Partijen anders overeenkomen.  
 

3. Uitvoeringsmodaliteiten van de Diensten  
 
3.1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om zich met al zijn aandacht en 
bekwaamheden in te spannen om de opdrachten in het kader van de Overeenkomst tot 
een goed einde te brengen. 
 
3.2. De Dienstverlener moet erover waken dat elke persoon die deelneemt aan de 
uitvoering van de Diensten, het voorwerp van de Overeenkomst, beschikt over de 
kwalificatie en de professionele ervaring die vereist zijn voor de uitvoering van de taken 
die hem zijn toevertrouwd. De Vennootschap moet voorafgaandelijk haar akkoord over 
de tussenkomst van deze persoon geven. Enkel de Dienstverlener zal verantwoordelijk 
voor het personeel dat deze taken uitvoert. 
 
3.3. Behoudens expliciet en schriftelijk akkoord vanwege de Vennootschap, zullen de 
Diensten niet kunnen gedelegeerd worden aan een andere Vennootschap wanneer de 
Dienstverlener zich ertoe verbonden heeft de diensten persoonlijk te verlenen. 
 



 

 

3.4. Behoudens expliciet mandaat, aanvaardt de Dienstverlener dat hij nooit de 
wettelijke vertegenwoordiger van de Vennootschap zal zijn en dat hij geen 
overeenkomsten kan tekenen, in onderhandeling treden, bepaalde rechten en plichten 
weigeren of gebruiken in naam van de Vennootschap. 
 
3.5. De Dienstverlener respecteert de op de Overeenkomst toepasselijke wetgeving en 
regelgeving en meerbepaald het intern reglement van de Vennootschap. De 
Dienstverlener zal zijn diensten uitvoeren in overeenstemming met de regels 
toepasselijk op zijn beroep. 
 

4. Vergoeding 
 
4.1. De Vennootschap zal de Dienstverlener vergoeden voor de geleverde diensten, 
door een maandelijkse storting van EUR (…) de eerste dag van elke maand gedurende de 
hele looptijd van de Overeenkomst op bankrekening met als IBAN-nummer (…) bij de 
bank (…) (BIC…) van de Dienstverlener. 
 
4.2. In geval van niet-betaling op de vervaldatum en na kennisgeving van een 
ingebrekestelling, zal de schuldenaar, krachtens de strafrechtelijke bepaling, 
vermeerderd met verwijlinteresten verschuldigd in verhouding tot de vertraagde 
betaling van de schuld, een forfaitair bedrag moeten betalen gelijk aan (10)% van de 
totale som aan onbetaalde bedragen. 
 
4.3. Het bedrag van de vergoeding kan gewijzigd worden, in gezamenlijk akkoord tussen 
de Partijen 
 

5. Uitgaven van de Dienstverlener 
 
5.1. De Dienstverlener heeft, op basis van een bewijsdocument overhandigd aan de 
Vennootschap, recht op de terugbetaling van zowel de kosten met betrekking tot de 
trajecten als de uitgaven die redelijkerwijs rechtstreeks verbonden zijn met de 
uitvoering van deze Diensten. 
 
5.2. De administratie- en communicatiekosten van de Dienstverlener worden eveneens 
terugbetaald op basis van een bewijsdocument dat overhandigd wordt aan de 
Vennootschap. 
 
 
 
                                                 
i
 Bijvoorbeeld: marketingdiensten, publiciteitsdiensten, consultancydiensten, managementsopvolging, 
bepaling van een bestuursbeleid, verbetering werkmethoden, (…) 
ii
 In onderhavige Overeenkomst, doelt de term kennisgeving op een schriftelijk document verzonden door 

de tussenpersoon als middel van mededeling dat het bewijs en ontvangst van de brief verzekert. 
iii
 In onderhavige Overeenkomst, dienen alle cijfers tussen haakjes als voorbeeld. 


