Voorbeeld Vrijwilligerscontact
Vrijwilligersovereenkomst
De ondergetekenden,
(Naam organisatie) te Venlo, hierna te noemen ‘de organisatie’,
en (naam vrijwilliger) wonende te:
(Adres vrijwilliger) …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Geboren op ……….............................................................................
Bank/girorekening ........................................................................ …….
hierna te noemen ‘de vrijwilliger’,
komen als volgt overeen:
1.

De werkzaamheden

1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van de organisatie met ingang van ............ de volgende

werkzaamheden verrichten: ……………………………………………………………
1.2 De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.
1.3 Voor het inwerken en de begeleiding zal (naam begeleider) zorgdragen.
1.4 De werkzaamheden vinden plaats voor (aantal uren per week/maand).

2.

Onkostenvergoeding

2.1 De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem verrichte werkzaamheden. OF
2.2 De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor werkelijk gemaakte reiskosten. Vergoeding

vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. De organisatie zal de
vergoeding overmaken op de bank/girorekening van de vrijwilliger. OF
2.3 De vrijwilliger ontvangt een vaste vergoeding van € .. (bedrag per uur of per dagdeel).
3.

Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen

3.1 De organisatie maakt gebruik van de Vrijwilligers Verzekering via de gemeente Venlo

Deze verzekering is geen vervanging voor uw eigen WA- en ongevallenverzekering. Zeg
deze dus niet op. Deze verzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking
tot het vrijwilligerswerk waar de eigen verzekering tekortschiet.
4.

Verhindering

4.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de

organisatie hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5.

Aard van de overeenkomst

5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger

is bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor
de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
5.3 De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in

de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
6.

Duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan.
6.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.
6.3 Zowel de vrijwilliger als de organisatie kunnen de overeenkomst door schriftelijke

opzegging beëindigen, met een opzegtermijn van drie weken.
6.4 Op verzoek van de vrijwilliger zal de organisatie bij het einde van de overeenkomst

een getuigschrift opstellen.
De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te ………………………….. (plaats) op
………………(datum)
De vrijwilliger heeft een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.

.............................................

....................................................

(Handtekening organisatie)

(Handtekening vrijwilliger)

