World of Wildlife vrijwilligersovereenkomst 2010
De ondergetekenden,
1. Stichting World of Wildlife te Tilburg, Middenbeemsterstraat 1, hierbij vertegenwoordigd door Guido
Wassink in de functie van directeur, hierna te noemen ‘de organisatie’
en
2. [naam] te [plaats], [adres], geboren op [geboortedatum], hierna te noemen `de vrijwilliger’,
komen als volgt overeen:
1.

Aanvang en duur van de overeenkomst
De vrijwilliger zal per de ondertekeningdatum voor onbepaalde tijd werkzaamheden ten behoeve van
de organisatie gaan verrichten.

2.

Taakomschrijving en werktijden

2.1 De vrijwilliger zal werkzaamheden voor de organisatie verrichten.
2.2 De werkzaamheden worden steeds in onderling overleg bepaald.
2.3 De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden de vereiste
zorgvuldigheid in acht te nemen en te handelen zoals een goed vrijwilliger zich hoort te gedragen.
2.4 De vrijwilliger zal de overeengekomen werkzaamheden binnen redelijke termijn uitvoeren. Er is geen
vast aantal uren of vaste dagen waarin de werkzaamheden voor de organisatie worden verricht
afgesproken.
3.

Aard van de overeenkomst

3.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek of in de zin
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
3.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet.
3.3 De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding
3.4 Bij overtreding van het beding in artikel 6, 7 en/of 8 voor, tijdens of na het einde van deze
overeenkomst heeft de organisatie het recht om een schadevergoeding te vorderen bij de vrijwilliger.
4.

Onkostenvergoeding

4.1 De vrijwilliger ontvangt geen salaris of beloning voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
4.2 De vrijwilliger krijgt onkosten vergoedt welke hij of zij heeft gemaakt op verzoek van of na
toestemming van de organisatie voor het uitvoeren van werkzaamheden, mits een factuur kan
worden overlegd. Telefoonkosten worden niet vergoed.
4.3 Indien de vrijwilliger derden betrekt bij het uitvoeren van de taken zal de organisatie deze geen
onkostenvergoeding noch andersoortige beloning betalen tenzij dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd
door de organisatie. De derdepartij is gehouden aan dezelfde regels zoals gesteld aan de vrijwilliger
conform artikel 6,7 en 8 van deze overeenkomst.
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5.

Vrijwilligersverzekering
De organisatie heeft een vrijwilligers aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.

6.

Geheimhouding
De vrijwilliger is tijdens de duur en na het einde van deze overeenkomst verplicht geheimhouding in
acht te nemen over informatie waarvan de vrijwilliger het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs
kan vermoeden.

7.

Zorg voor eigendommen van de organisatie

7.1 De vrijwilliger moet door de organisatie in bruikleen verstrekte eigendommen met de vereiste
zorgvuldigheid beheren.
7.2 Bij het einde van deze overeenkomst dient de vrijwilliger de eigendommen van de organisatie die nog
in zijn of haar bezit zijn, zo spoedig mogelijk en in goede staat terug te geven.
8

Intellectueel eigendom

8.1 Onder intellectuele eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op
een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Het Intellectuele eigendom van producten,
ideeën, diensten, teksten, foto- en videomateriaal, merknamen, logo’s, data, eigendomsrecht,
merkenrecht en auteursrecht dat bestond bij de organisatie voor, tijdens of na beëindiging van de
vrijwilligersovereenkomst alsmede het door de vrijwilliger voor de uitoefening van zijn/haar
werkzaamheden voor of namens de organisatie ontwikkelde blijft eigendom van de organisatie.
8.2 De vrijwilliger verplicht zich om het hierboven benoemde op eerste verzoek van de organisatie aan de
organisatie te overhandigen in een voor de organisatie bruikbare vorm.
8.3 Het is de vrijwilliger niet toegestaan bovengenoemde voor andere doeleinden dan het uitoefenen van
de werkzaamheden voor de organisatie te gebruiken of toe te passen, tenzij dit schriftelijk door de
organisatie is aangegeven. Deze toestemming vervalt automatisch bij de beëindiging van de
vrijwilligersovereenkomst.
10. Einde van de overeenkomst
De partijen kunnen in onderling overleg of eenzijdig de overeenkomst schriftelijk beëindigen.

De overeenkomst is opgemaakt te Tilburg op 5 augustus 2010.
De vrijwilliger heeft een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen.

........................................
Stichting World of Wildlife
Guido Wassink

World of Wildlife vrijwilligersovereenkomst 2010

...................................
[naam vrijwilliger]

2 van 2

