
MEEWERKOVEREENKOMST 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer / mevrouw ………………………………., BSN …………, geboren op ..-..-….201… 
te …………. wonende aan de …………………….. te ………………., hierna te noemen de 
"Ondernemer"  
 
En 
 
Mevrouw / de heer …………………………., BSN …………., geboren op ..-..-….201… te 
……………, wonende aan de ……………… nr …, te ………….hierna te noemen de 
"Partner" 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT:  
 

 dat de Ondernemer eigenaar is van de eenmanszaak ......................................................, 
gevestigd aan de ……………… te ....................................................................; 

 dat de eenmanszaak drijft een onderneming inzake ..............................................................e.e.a. 
in de ruimste zin van het woord;  

 dat de Partner werkzaamheden verricht in de onderneming; 

 dat partijen deze arbeidsverhouding onderling wensen te regelen en schriftelijk wensen vast 
te leggen. 

 
 
VERKLAREN TE ZIJNOVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1 Duur en aard meewerkovereenkomst 
 

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De arbeidsverhouding zal geen 
dienstbetrekking in civielrechtelijke en fiscale zin inhouden. 

 
 
Artikel 2.  Werkzaamheden  
 

De partner verricht in de onderneming de volgende werkzaamheden: 
a. .............................................................................; 
b. .............................................................................; 
c. .............................................................................; 
d. .............................................................................; 

 
 
Artikel 3.  Vergoeding  
 
1. De ondernemer verbindt zich aan de partner een vergoeding te betalen van 

................................................. inclusief vakantiegeld. De vergoeding is betaalbaar per maand 

.... 



2. Indien de werkzaamheden of de inflatie daartoe aanleiding geven, wordt de vergoeding 
aangepast. 

 
 
Artikel 4.  Werktijden  
 
 De werktijden worden in onderling overleg bepaald. 
 
 
Artikel 5.  Ziekte en ongeval  
 
 Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zal de ondernemer gedurende 12 maanden 80% van 

de vergoeding doorbetalen. Daarna vervalt de vergoeding. 
 
Artikel 6.  Vakantie  
 
 De partner heeft recht op ..................................................... vakantiedagen, in overleg op te 

nemen. 
 
 
Artikel 7.  Opzegging  
 
Deze overeenkomst eindigt: 

 zodra de relatie tussen de ondergetekenden duurzaam wordt verbroken; 

 bij overlijden van een van de ondergetekenden; 

 bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van de partner na twaalf maanden; 

 na opzegging door een van de ondergetekenden met inachtneming van een opzegtermijn 
van een maand. 

 
Aldus ondertekend in tweevoud op … ………….. 201… te .......................................  
 
 
De Ondernemer  de Partner  
 
 
 
 
______________________ ________________________ 
De heer/mevrouw ………… De heer/Mevrouw ……….. 


