
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contract 
 
Tussen Utopia Ensemble vzw, vertegenwoordigd door Bart Uvyn, 
met zetel te Godeystraat 16, 9406 Outer, hierna genoemd de opdrachtgever 
en Inalto, hierna genoemd de aannemer 
 
wordt overeengekomen 
 
dat de aannemer zich ertoe verbindt, volgens de hierna beschreven voorwaarden en op de 
hierna vermelde data en plaatsen, deel te nemen aan de genoemde activieteiten van de vzw 
Utopia Ensemble. 
 
1. Voorwerp van de overeenkomst (datum/uur/activiteit/plaats) 

Project ‘Martin Luther’ 
2. Financiële voorwaarden 
a. Vergoeding op basis van aanwezigheid op alle repetities, opnames, concert(en): 

€ 3000 
b. Individuele reiskosten (vanaf de woonplaats van de uitvoerder tot de plaats van de 

activiteit) zullen terugbetaald worden aan de aannemer op basis van een tweedeklas 
treinticket (op vertoon van het ticket zelf) of aan € 0,3363/km bij gebruik van auto. 
Gelieve zo veel mogelijk samen te rijden. Maak gebruik van het ter beschikking gesteld 
formulier, of detailleer op factuur indien van toepassing. 

 
3. Bijkomende bepalingen 
a. Indien de aannemer niet kan deelnemen aan het project, zorgt hij/zij in samenspraak 

voor een vervanger en vergoedt eventuele reeds gedane en niet-recupereerbare kosten. 
b. De aannemer is er verantwoordelijk voor in persoonlijke titel in orde te zijn met alle 

vereisten inzake sociale wetgeving en dergelijke naar gelang de status waarmee hij/zij 
zijn/haar opdracht uitvoert. Bij gebruik van SBK zorgt de aannemer voor contact met het 
bureau (de som genoemd hierboven moet doorgegeven worden incl. BTW), bij gebruik 
van KVR zorgt de aannemer zelf voor alle vereiste papieren in tweevoud (‘verklaring op 
eer’ etc.; deze aannemingsovereenkomst is in het geval van KVR louter informatief), als 
zelfstandige zorgt hij/zij voor correcte facturen. Bij gebruik van KVR worden geen extra 
individuele reiskosten vergoed. 

 
4. De betaling gebeurt na ontvangst van dit toepasselijke contract. 

 
5. De aannemer en de opdrachtgever erkennen een exemplaar van de overeenkomst te 

hebben ontvangen. 
 
 
 
In tweevoud opgesteld te Outer, 13 oktober 2016. 



 
 
De aannemer        De opdrachtgever 
(Gelieve één exemplaar na ondertekening  
terug te sturen aub) 
 
 

   


