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Let op! De richtlijnen en tekstfragmenten zijn slechts bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een
samenwerkingsovereenkomst. Je kunt ze gebruiken als hints voor de onderwerpen die van belang kunnen
zijn en ook als een verzameling teksten die je kunt gebruiken bij het opstellen van jouw eigen overeenkomst.
Je kunt aan het gebruik van dit hulpmiddel geen rechten ontlenen. Wij raden je aan advies in te winnen bij
een jurist.
Model samenwerkingsovereenkomst
Partijen
De ondergetekenden ..........., gevestigd en kantoorhoudende te ..........., ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door .......... verder te noemen ......... en ........ ieder voor zich aan te duiden als
partij en gezamenlijk als partijen Considerans in aanmerking nemende dat zij middels deze overeenkomst
gestalte willen geven aan onderlinge samenwerking in en coördinatie van de verschillende activiteiten dat
...... dat ......
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Doel en wijze van samenwerking
Partijen werken samen .....
Het doel van de samenwerking is .....
..... treedt op als administrateur van het samenwerkingsverband en is uit dien hoofde
belast met het voeren van de administratie, de coördinatie van de activiteiten, het opstellen en verzenden
van notulen en het voeren van het secretariaat van het samenwerkingsverband.
Artikel 2 Duur
De samenwerking is aangegaan voor de duur van .... en wordt geacht te zijn aangevangen
op .... en
zal derhalve eindigen op ....
Indien partijen van mening zijn dat de onderhavige samenwerking naar bevrediging is verlopen,
dan kan de samenwerking schriftelijk worden verlengd voor een periode die nader wordt overeengekomen.
of: dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij een der partijen drie
maanden voor het verstrijken van de periode schriftelijk meedeelt de samenwerking te willen beëindigen.
Voortzetting van de samenwerking zal in het samenwerkingsoverleg en in de besturen van de
samenwerkende organisaties uiterlijk per voor besluitvorming worden geagendeerd, dit kan op grond van
de evaluatierapportage geschieden.
Artikel 3 Begripsbepalingen, definities
overeenkomst: de onderhavige samenwerkingsovereenkomst
samenwerkingsoverleg: het overlegorgaan bedoeld in artikel ... van deze overeenkomst
leden: ...etc.
Artikel 4 Participatie
Per partij wordt aangeven in welke taken, in welke omvang en onderlinge verhouding wordt voorzien.
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Artikel 5 Samenwerkingsoverleg
Behoudens voor wat betreft de in deze overeenkomst aan overige commissies/personen gedelegeerde
taken/bevoegdheden, berust de leiding van de samenwerking bij het samenwerkingsoverleg, bestaande uit
... leden, inclusief de door partijen (uit hun midden, op voordracht van of anderszins) te benoemen
voorzitter.
Het samenwerkingsoverleg heeft bijvoorbeeld de volgende taken:
a. het onderhouden van contacten en het voeren van onderhandelingen met de
subsidiënt/opdrachtgever en derden
b. het coördineren en leiden van de activiteiten van de begrotingscommissie
c. het toezicht houden op de uitvoering van ...
benoeming, ondersteuning en controle projectleider.
Ieder der partijen is gerechtigd een lid en een plaatsvervangend lid te benoemen, te ontslaan en te
vervangen, middels een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter.
Voor de eerste maal worden namens partijen als leden respectievelijk plaatsvervangende leden
aangewezen: .....
De voorzitter of diens plaatsvervanger is uit dien hoofde gerechtigd een vergadering tegen een bepaalde
dag en op een door hem te bepalen tijdstip bijeen te roepen. De voorzitter is gehouden tot het
bijeenroepen van het samenwerkingsoverleg wanneer twee of meer leden daarom, met opgaaf van reden,
verzoeken.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van een agenda en het tijdig toezenden daarvan aan de
leden. De voorzitter bepaalt de vergaderplaats, zit de vergadering voor, draagt zorg voor het opstellen van
de notulen.
Voor partijen bindende besluiten in het samenwerkingsverband worden genomen met een .... meerderheid
van stemmen. Ieder lid brengt een stem uit. Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van ...
(plaatsvervangende) leden vereist. Besluiten van het samenwerkingsverband kunnen ook buiten een
vergadering worden genomen door middel van telefoon, fax e.d., mits bevestigd in de eerstvolgende
vergadering en aldus in de notulen vastgelegd.
Artikel 6 Vertegenwoordiging
In zaken de samenwerking betreffende zijn .... uit het samenwerkingsverband gezamenlijk bevoegd het
samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. Door het samenwerkingsoverleg zullen hiertoe .... worden
benoemd.
Artikel 7 Begrotingscommissie
Het is niet noodzakelijk de begrotingstaak los te koppelen van het samenwerkingsoverleg.
De begrotingscommissie heeft tot taak het (doen) opstellen van een conceptbegroting en het daarvan
aanbieden aan het samenwerkingsoverleg, binnen een door het samenwerkingsoverleg vast te stellen
periode. Ieder der partijen is gerechtigd een lid van de begrotingscommissie aan te wijzen en te ontslaan.
De commissie voorziet zich uit eigen gelederen van een voorzitter.
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Artikel 8 Projectleider
Het samenwerkingsverband benoemt op voordracht van de administrateur een projectleider die voor de
duur van de overeenkomst/het project is belast met de leiding en de uitvoering van het project en de
daarmee verband houdende taken.
De projectleider is ambtelijk secretaris van het samenwerkingsoverleg.
De projectleider voert in zijn taakvervulling instructies uit van en rapporteert aan het samenwerkingsoverleg.
Artikel 9 Activiteiten, projecten, werkplannen en begrotingsvoorstellen
Ieder der partijen maakt een werkplan en een begroting voor de eigen activiteiten op jaarbasis ter voorbereiding van het opstellen van de begroting.
Partijen zijn verplicht nadere informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het opstellen van de
begroting.
In de behandeling van de werkplannen en begrotingen binnen het samenwerkingsoverleg worden de
prioriteiten vastgesteld van de activiteiten.
Artikel 10 Tussentijdse uitbreiding van activiteiten
Mogelijkheden voor nieuwe projecten/activiteiten binnen de duur van de overeenkomst, worden
aangemeld in het samenwerkingsoverleg.
De betaling van additionele middelen voor nieuwe activiteiten, gebeurt op tijdelijke basis, zonder wijziging
van de bestaande verhoudingen binnen het samenwerkingsverband.
Artikel 11 Personeel en diensten
Tenzij door het samenwerkingsoverleg anders wordt besloten, is ieder van de partijen verplicht personeel
beschikbaar te stellen voor de duur van het project/de samenwerking en naar rato van ieders inbreng,
conform de in artikel 4 omschreven participatie.
Partijen geven hun medewerkers de mogelijkheid en de vrijheid om te handelen naar hetgeen de samenwerkingsovereenkomst bepaalt.
Partijen zijn vrij in het aanstellen en ontslaan van personeel, zolang de samenwerking hierdoor niet
onevenredig wordt geschaad.
Partijen blijven verantwoordelijk voor het beroepsmatig handelen van hun medewerkers.
Artikel 12 Financiering
De kosten van de samenwerking bestaan uitsluiten uit de in artikel 1 lid 3 genoemde zaken.
Deze kosten worden door de administrateur als aparte activiteit gespecificeerd, begroot en betaald conform
de bepalingen van deze overeenkomst.
Artikel 13 Overige kosten van partijen
Geen partij kan aan het samenwerkingsoverleg kosten in rekening brengen, anders dan conform de
bepalingen van deze overeenkomst.
Wanneer een partij meent dat zij kosten, waarover in de overeenkomst niets is geregeld, bij het
samenwerkingsoverleg in rekening wil brengen, kan daartoe een gemotiveerd verzoek worden gedaan aan
het samenwerkingsoverleg.
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Artikel 14 Financiële administratie en verantwoording
Het boekjaar voor de samenwerking is gelijk aan een ...... (kalenderjaar/projectduur/subsidietermijn).
Binnen ... maanden na afloop van het boekjaar wordt door het samenwerkingsoverleg het financiële
verslag met een toelichting vastgesteld. Dit verslag wordt voorzien van een accountantsverklaring.
Partijen verantwoorden de door hen op voorschot te ontvangen gelden voor de uitvoering van
werkzaamheden door middel van gespecificeerde declaraties aan het samenwerkingsoverleg.
Artikel 16 Tussentijdse beëindiging
Opzegging van deze overeenkomst is niet mogelijk dan met instemming van alle partijen of drie maanden
voor het einde van de overeengekomen periode/het overeengekomen project.
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang ten aanzien van die partij die het vrije beheer over zijn
middelen verliest.
Artikel 17 Evaluatie
Tenminste ... per jaar worden lopende activiteiten/projecten geëvalueerd en gesignaleerde ontwikkelingen
gerapporteerd aan het samenwerkingsoverleg.
Artikel 18 Slotbepaling
Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle partijen.
Partijen hebben geen aanspraak op onderlinge verrekening van schulden ontstaan tijdens de uitvoering van
werkzaamheden in het kader van de samenwerking, anders dan bij deze overeenkomst bepaald.
Ondertekening:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISCLAIMER
Het kan zijn dat het samenwerkingscontract niet volledig is in jouw specifieke geval. Ook kan het zijn
dat je de bepaalde punten aan moet passen aan jouw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds
van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en
noodzakelijkheid voor jouw onderneming.
Hoewel dit voorbeeld met uiterste zorg is samengesteld, is Bizniz Media op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in dit voorbeeld of de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld door het onjuiste gebruik of het onjuist invullen van dit voorbeeld), noch op enigerlei wijze gebonden
aan de inhoud van dit voorbeeld.
Dit samenwerkingscontract voorbeeld word je gratis aangeboden. We zouden het zeer op prijs
stellen als je ons steunt door lid te worden van Het Ondernemerscollectief. Naast vele kortingen en acties
bieden wij jou diverse helpdesks en behartigen wij jou belangen als (startende) ondernemer. Word nu lid
van Het Ondernemerscollectief en je zorgt ervoor dat we samen sterker staan! Klik op deze link voor meer
informatie. Meer overeenkomsten opstellen? Kijk op zzpmodelovereenkomsten.nl.
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