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ARBEIDSOVEREENKOMST 
met handelsvertegenwoordiger 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
 
___________ <naam patroon>, gevestigd <of: wonende> in ___________ <plaatsnaam>, hierna te 
noemen A, die op grond van art. __________ van haar statuten wordt vertegenwoordigd door 
__________ <naam en functie>, hierna te noemen “Werkgever” 
 
en 
 
___________<naam handelsvertegenwoordiger>, geboren op __________ <datum>, wonende in 
___________ <plaatsnaam> aan __________ <adres>, hierna te noemen 
“Handelsvertegenwoordiger”, 
 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1.  Arbeidsovereenkomst handelsvertegenwoordiger 
 

 Handelsvertegenwoordiger treedt bij Werkgever in dienst als handelsvertegenwoordiger 
voor onbepaalde tijd, met ingang van ___________201_ <datum>. 

 Handelsvertegenwoordiger verbindt zich alle hem opgedragen werkzaamheden die tot een 
normale uitoefening van zijn functie behoren naar zijn beste kunnen te zullen verrichten. 

 Hij zal gedurende de loop van deze overeenkomst al zijn vlijt en ijver in dienst van 
Werkgever stellen en noch direct noch indirect op enige wijze werkzaam zijn voor een 
andere werkgever of opdrachtgever en zich te zullen onthouden van het doen van zaken 
voor eigen rekening. 

 Het arbeidsveld van Handelsvertegenwoordiger bestaat uit ___________ <werkgebied>. Hij 
zal daar (niet) met uitsluiting van anderen werkzaam zijn. 

 De overeengekomen werktijd bedraagt __________ <aantal> uur per week. Voor 
Handelsvertegenwoordiger zullen, behoudens overeen te komen wijzigingen daarin, de bij 
Werkgever algemeen geldende werktijden van kracht zijn. 

 
 
Artikel 2.  Opzegtermijn 
 
 Ieder van partijen kan deze overeenkomst opzeggen tegen de laatste dag van een 

kalendermaand en met inachtneming van een opzeggingstermijn - onverminderd het 
bepaalde in de art. 7:670-672 BW - van __________ <aantal> maanden voor Werkgever 
en van __________ <aantal> maanden voor Handelsvertegenwoordiger. 

 
 
Artikel 3. Salaris 
 
1.  Handelsvertegenwoordiger geniet een vast salaris van € ___ <bedrag> bruto per maand, 

betaalbaar op de laatste dag van iedere maand, alsmede een vakantiebijslag van 8% per 
vakantiejaar van het in dat vakantiejaar ontvangen brutosalaris, elk jaar uit te betalen in de 
maand mei. 



   

Paraaf werkgever:  Paraaf werknemer: 

 

2.  Bovendien ontvangt Handelsvertegenwoordiger een provisie van ____ procent over de 
orders die door hem aan Werkgever worden ingezonden. Handelsvertegenwoordiger zal 
nimmer recht hebben op provisie voor overeenkomsten die zonder zijn tussenkomst door 
Werkgever rechtstreeks met afnemers worden gesloten, ook indien deze afnemers behoren 
tot of gevestigd zijn in het gebied waar Handelsvertegenwoordiger (met uitsluiting van 
anderen) werkzaam is of deze afnemers oorspronkelijk door Handelsvertegenwoordiger 
zijn aangebracht. 

 
 
Artikel 4.  Provisie 
 
1.  A is verplicht de Handelsvertegenwoordiger toekomende provisie uit te betalen zodra de 

overeenkomst waarvoor de provisie is verschuldigd geheel is uitgevoerd en de afnemer het 
door hem verschuldigde aan Werkgever heeft voldaan. 

2.  Handelsvertegenwoordiger heeft recht op een voorschot van 80% (100%) van de hiervoor 
bedoelde provisie zodra Werkgever de order heeft geaccepteerd. Indien de betaling door de 
afnemer door welke reden dan ook achterwege blijft, wordt het ten onrechte genoten 
voorschot op de provisie in mindering gebracht op de eerstvolgende provisieafrekeningen. 

3.  Wanneer de uitvoering van een overeenkomst naar het oordeel van Werkgever geheel of 
gedeeltelijk praktisch onmogelijk of in strijd met het belang van haar bedrijf is of wordt, 
heeft Werkgever steeds het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren en zal 
deze niet-uitvoering hem door Handelsvertegenwoordiger niet kunnen worden 
toegerekend, zodat Handelsvertegenwoordiger in dat geval geen recht op provisie heeft. 

4.  Als voorbeelden van gevallen als in het derde lid bedoeld, noemen partijen: staking, 
insolvabiliteit van de afnemer (te beoordelen door Werkgever), gebrek aan 
productiecapaciteit en dergelijke. 

 
 
Artikel 5.  Onkosten 
 
1.  Handelsvertegenwoordiger is boven zijn salaris en provisie gerechtigd tot een vergoeding 

voor verblijfkosten van € ___ <bedrag> per maand, te voldoen op de laatste dag van iedere 
maand en tot de in art. 6 genoemde vergoeding van autokosten. 

2.  Handelsvertegenwoordiger ontvangt voorts op gelijk tijdstip vergoeding van reiskosten, 
alsmede vergoeding van telegram-, telefoon-, porti- en andere kleine onkosten door 
Handelsvertegenwoordiger in het bijzonder ten behoeve van Werkgever en ter zake van 
deze overeenkomst gemaakt, voorzover Handelsvertegenwoordiger deze aan Werkgever 
kan aantonen. 

 
 
Artikel 6.  Auto 
 
1.  Werkgever stelt voor de juiste uitoefening van diens werkzaamheden als 

handelsvertegenwoordiger aan Handelsvertegenwoordiger een auto ter beschikking <merk, 
bouwjaar, kenteken>, die eigendom blijft van Werkgever. 

2.  Voor rekening van Werkgever komen de kosten van de motorrijtuigenbelasting, de all risk-
verzekering, alsmede de grote reparaties. 

3.  Alle overige kosten, waaronder begrepen die wegens kleine reparaties, benzine, olie, 
doorsmeren enz., komen voor rekening van Handelsvertegenwoordiger. 

4.  Ter tegemoetkoming aan de in lid 3 bedoelde kosten ontvangt Handelsvertegenwoordiger 
maandelijks van Werkgever een bedrag van ___ <bedrag>. 
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5.  Werkgever is verplicht de hem ter beschikking gestelde auto als een goed huisvader te 
gebruiken en eventuele schade onmiddellijk aan Werkgever, alsmede aan de 
Verzekeringsmaatschappij ___________ <naam> mee te delen. 

 
 
Artikel 7.  Verplichtingen Werkgever 
 
1.  Werkgever is verplicht Handelsvertegenwoordiger alle mogelijke hulp te verlenen, hem de 

adressen van de afnemers in het rayon ter beschikking te stellen, voor tijdige en 
nauwkeurige uitvoering van de hem door Handelsvertegenwoordiger toegezonden orders 
zorg te dragen en in het algemeen alles te doen wat de verkoop kan bevorderen, 
onverminderd het bepaalde in art. 4, lid 3. 

2.  Werkgever verplicht zich Handelsvertegenwoordiger tijdig alle inlichtingen en gegevens te 
verschaffen, noodzakelijk of nuttig om de werkzaamheden van de 
handelsvertegenwoordiger te ondersteunen, en daartoe aan Handelsvertegenwoordiger te 
verstrekken schriftelijke opgave van de in het vierde lid van artikel 1 vermelde gebied reeds 
bestaande afnemers, alsmede om handelsvertegenwoordiger kosteloos te voorzien van 
voldoende monsters, prijslijsten, reclamemateriaal en al hetgeen verder in het algemeen 
gebruikelijk is om de verkoop door Handelsvertegenwoordiger te bevorderen. Zulks geldt 
ook voor alle wijzigingen in voornoemde documentatie. 

 
 
Artikel 8.  Verplichtingen Handelsvertegenwoordiger 
 
1.  Handelsvertegenwoordiger is verplicht alles te doen en na te laten, wat een goed 

handelsvertegenwoordiger behoort te doen en na te laten. 
2.  In het bijzonder zal hij verplicht zijn het hele hem toegewezen rayon volgens aanwijzingen 

van Werkgever grondig te bewerken en te informeren naar de soliditeit van de afnemers. 
3.  B zal zich stipt houden aan de door Werkgever vast te stellen reisroutes, tenzij om 

gewichtige redenen wijziging tussentijds Handelsvertegenwoordiger noodzakelijk 
voorkomt. 

4.  Voorts verbindt Handelsvertegenwoordiger zich Werkgever's artikelen niet beneden de 
door Werkgever vastgestelde en vast te stellen prijzen, noch op andere voorwaarden dan 
door Werkgever vastgesteld of vast te stellen, te verkopen. 

5.  Langer krediet dan gebruikelijk of aan nieuwe afnemers zal hij slechts mogen verschaffen 
met toestemming van Werkgever. 

 
 
Artikel 9.  Vakantie 
 
1.  Werkgever heeft per vakantiejaar, lopend van __________ tot __________ <datum>, 

recht op __________ <aantal> vakantiedagen met behoud van salaris. De vakantiedagen 
worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van de arbeidsovereenkomst 
gedurende het vakantiejaar. 

2.  De dagen waarop vakantie wordt genoten, zullen door partijen in onderling overleg worden 
vastgesteld. 

 
 
Artikel 10.  Machtiging 
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1.  Werkgever machtigt Handelsvertegenwoordiger om gedurende de loop van de 
arbeidsovereenkomst goederen die in het bedrijf van Werkgever worden vervaardigd aan 
derden te verkopen voor en namens Werkgever, zonder dat deze overeenkomsten door 
Werkgever zullen behoeven te worden bekrachtigd. 

2.  Deze machtiging strekt slechts tot een bedrag van € ___ <bedrag> per afnemer. 
3.  Werkgever behoudt het recht deze machtiging te allen tijde weer in te trekken. 
 
 
Artikel 11.  Provisie einde contract 
 
 Gedurende een tijdvak van zes maanden na het einde van deze overeenkomst is 

Handelsvertegenwoordiger gerechtigd tot 75% van de in art. 3, lid 2 omschreven provisie 
over orders uit het voorschreven gebied gedurende de loop van deze overeenkomst door 
Handelsvertegenwoordiger voorbereid en zonder verdere bemiddeling van een andere 
handelsvertegenwoordiger of handelsagent tot stand gekomen. Beide partijen beschouwen 
vermeld percentage van 75% als een billijke beloning in de zin van art. 7:688 jo. art. 431 
BW. Indien voor het tot stand komen van zodanige overeenkomsten nog nadere 
bemiddeling door een andere handelsvertegenwoordiger of handelsagent vereist is geweest, 
zal Handelsvertegenwoordiger in ieder geval gerechtigd zijn tot 50% van de in art. 3, lid 2 
bedoelde provisie. 

 
 
Artikel 12.  Inzicht boekhouding 
 

Werkgever is verplicht aan de daartoe gemachtigde accountant van 
Handelsvertegenwoordiger op verzoek onverwijld volledige inzage te verstrekken van alle 
boeken en bescheiden op deze overeenkomst betrekking hebbend of daarmee verband 
houdend en nodig of nuttig voor het vaststellen en controleren van het bedrag van de 
Handelsvertegenwoordiger toekomende provisie en onkostenvergoedingen. 

 
 
Artikel 13.  Melding orders en facturatie 
 
1.  Handelsvertegenwoordiger is verplicht alle door hem afgesloten orders onverwijld en in 

ieder geval binnen ___________ <aantal> dagen schriftelijk aan Werkgever te doen 
toekomen, en eveneens onverwijld schriftelijk aan Werkgever kenbaar te maken alle 
mededelingen van afnemers betrekking hebbend op of verband houdend met het bedrijf 
van Werkgever. 

2.  Het factureren van en het corresponderen aangaande door bemiddeling van 
Handelsvertegenwoordiger gesloten overeenkomsten geschiedt uitsluitend door Werkgever. 

 
 
Artikel 14.  Concurrentiebeding 
 
1.  Na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal Handelsvertegenwoordiger gedurende 

___________ <aantal> jaar noch zelf in enigerlei vorm een bedrijf, gelijk, gelijksoortig of 
aanverwant aan dat van Werkgever mogen vestigen, drijven, mededrijven of doen drijven, 
hetzij direct, hetzij indirect, noch financieel, in welke vorm ook, bij een dergelijke zaak 
belang hebben, direct of indirect, of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, 
hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin een aandeel hebben van welke aard ook. 
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2.  Bij overtreding van de bepaling van het voorgaande lid zal Handelsvertegenwoordiger aan 
Werkgever verschuldigd worden een boete van € ___ <bedrag> voor elke dag, dat 
Handelsvertegenwoordiger in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling 
aan Werkgever van volledige schadevergoeding te dezer zake, indien en voor zover deze 
meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. 

 
 
Artikel 15.  Geheimhouding 
 
1.  Handelsvertegenwoordiger verbindt zich om zowel tijdens de duur van de 

arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan, op generlei wijze aan derden direct of indirect, 
in welke vorm en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige 
bijzonderheden, het bedrijf van Werkgever betreffend of daarmee verband houdende. 

2.  Bij overtreding van de bepaling van het voorgaande lid zal handelsvertegenwoordiger aan 
Werkgever verschuldigd worden een boete van € ___ <bedrag>, onverminderd zijn 
gehoudenheid tot betaling aan Werkgever van volledige schadevergoeding te dezer zake, 
indien en voor zover deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Overtreding zal 
voor Werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet volgens art. 7:678 
sub i BW (en maakt Handelsvertegenwoordiger schuldig aan het misdrijf van art. 273 
Wetboek van Strafrecht). 

 
 
Artikel 16.  Teruggave goederen werkgever 
 
 Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is Handelsvertegenwoordiger verplicht 

onverwijld aan Werkgever af te geven al wat hij van of voor Werknemer ter zake van of in 
verband met de onderhavige overeenkomst onder zich heeft, daarbij inbegrepen monsters, 
stalen, reclamemateriaal, goederen, prijscouranten, bescheiden en wat hem ingevolge het 
hierboven in het tweede lid van art. 7 verder door Werkgever is verstrekt, voor zover nog 
aanwezig. 

 
 
Artikel 17.  Pensioen 
 

Handelsvertegenwoordiger gaat in het kader van deze arbeidsovereenkomst niet deelnemen 
aan een pensioenregeling. 

 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend in 
___________ <plaatsnaam>, op __________ <datum>. 
 
 
Werkgever Handelsvertegenwoordiger 
 
 
 
 
__________  __________ 
<werkgever> <werknemer> 
 
  


