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Overeenkomst tot het vervullen van een opdracht 

 

Ondergetekenden: 

I.  De vereniging  

Gevestigd in 

Hierna te noemen 'het koor', ten deze vertegenwoordigd door:  

 Voorzitter  wonende te  

 Secretaris  wonende te  

 Penningmeester wonende te   

 

II. En de hierna te noemen ‘de dirigent’. 

     wonende te  

     

Verklaren  het volgende te zijn overeengekomen. 

 

Artikel 1 

De dirigent verbindt zich ten behoeve van het koor diensten te verrichten, in hoofdzaak bestaande 

uit het leiden van de repetities en de uitvoeringen en/of andere optredens. Elementen die voor het 

gevoel de repetitie`s en uitvoeringen, c.q. andere optredens verstoren dienen te allen tijde 

opgelost te worden via de voorzitter en of secretaris naar het bestuur. 

 

Artikel 2 

Dirigent en koor spreken hierbij nadrukkelijk uit dat op grond van de hier tussen dirigent en koor 

overeengekomen diensten, er nu en in de toekomst geen arbeidsovereenkomst beoogd is te zijn of 

te ontstaan. 

 

Artikel 3 

Het koor verbindt zich van de in artikel 1 genoemde diensten van de dirigent gebruik te maken en 

daarvoor een nader vast te stellen vergoeding te betalen. 

 

Artikel 4 

De dirigent heeft de artistieke leiding van alle muzikale activiteiten van het koor. Hij is vrij bij de 

uitvoering van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Hij heeft in de repertoirekeuzen een 

(mede)beslissende stem. Voorts geeft hij het koor een zwaarwegend advies over de eventuele 

medewerking van solisten en instrumentale begeleiding bij een uitvoering. Het bestuur neemt de 

hem toekomende beslissingen zake van muzikale activiteiten(zoals aanschaf van bladmuziek, 

aankoop/huur van muziekinstrumenten, contracterende musici) uitsluitend na overleg met de 

dirigent. De contactpersonen in deze zijn de voorzitter van de muziekcommissie en de secretaris 

voor correspondentie. Zaken die naar mening van de dirigent het goede verloop van repetitie`s, 

uitvoeringen en andere optredens verstoren, worden te allen tijde met spoed door het bestuur 

behandeld. 
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Artikel 5 

De dirigent is gehouden al hetgeen hij van het koor aan bladmuziek, ander muziekmateriaal, -

instrumenten, concertkleding e.d. onder zich heeft gekregen, bij beëindiging der overeenkomst 

aan het koor terug te geven. 

 

Artikel 6 

Het bestuur van het koor bepaalt per kalenderjaar, in overleg met de dirigent, het aantal repetities, 

uitvoeringen en andere optredens, evenals plaats, tijdstip en duur daarvan. 

 

Artikel 7 

Het bestuur van het koor bepaalt per kalenderjaar, in overleg met de dirigent, één of meer 

perioden waarin de overeengekomen diensten niet verricht hoeven te worden. 

 

Artikel 8 

De dirigent ontvangt voor de door hem/aar verrichte diensten de volgende vergoeding(en).  

Voor een reguliere repetitie  / uur excl. btw Voor concerten geldt: een klein concert  een 

middelgroot concert,= en de honorering voor een groot concert wordt in overleg vastgesteld. 

 

Artikel 9 
Vergoedingen van andere, door de dirigent ten behoeve van het koor te verrichten diensten, 

worden van geval tot geval overeengekomen. 

 

Artikel 10 

 

Vergoeding van kosten, die niet onder dit artikel vallen, worden van geval tot geval 

overeengekomen. 

 

Artikel 11 

Alle vergoedingen zijn inclusief eventueel door de dirigent af te dragen belastingen andere 

heffingen. 

Jaarlijks worden alle genoemde bedragen geïndexeerd, waarbij als uitgangspunt geldt de 

gehanteerde norm van KNTV. Na indexering wordt het uurtarief tevens verhoogd met € 1,- 

Voor 2013 betekent dit een uurvergoeding van € 

Artikel 12 

 

Dirigent zal voor alle onder artikel 8,10 en 11 genoemde vergoedingen het koor binnen redelijke 

termijnen facturen / declaraties doen toekomen. Het bestuur (penningmeester) zal deze binnen 10 

werkdagen na ontvangst crediteren. 
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Artikel 13 

 

Indien de dirigent verhinderd is zijn diensten te verrichten, komen koor en dirigent het volgende 

overeen: 

- de dirigent maakt melding van de verhindering aan één van de bestuursleden 

- verhindering door de dirigent, anders dan door ziekte of ongeval, blijft beperkt tot een 

maximum van 3 maal per kalenderjaar 

- het koor zorgt, zo mogelijk in overleg met de dirigent, voor een vervanger. 

 

Artikel 14 

 

Indien een ingevolge artikel 6 vastgestelde repetitie door ziekte van de dirigent niet door hem kan 

worden geleid, geldt geen recht op vergoeding. 

 

Artikel 15    
 

Indien een ingevolge artikel 6 vastgestelde uitvoering of ander optreden geen doorgang vindt 

door andere oorzaken van verhindering van de dirigent, heeft de dirigent geen recht op 

vergoeding. 

 

Artikel 16 

 

Indien een ingevolge artikel 6 vastgestelde repetitie, uitvoering of ander optreden geen doorgang 

vindt, hoewel de dirigent in staat en bereid is deze te leiden, is het koor hem de overeengekomen 

vergoeding verschuldigd. 

 

Artikel 17  

 

Deze overeenkomst is met ingang van      aangegaan voor een proeftijd van twee maanden, met 

de eind datum         . Met wederzijdse goedkeuring wordt deze overeenkomst vanaf          

verlengd voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 18 

 

Tussentijdse beëindiging door één der partijen kan plaatsvinden met een schriftelijke opzegging 

met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 

 

Artikel 19 

 

De repetitie`s zijn op avond van 20.00 uur tot 22.15 uur en worden gehouden in gebouw      . 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend 

 

Plaats         datum 

 

Voor het koor 

 

Voorzitter        Secretaris 

 

 

 

Penningmeester      Dirigent(e) 

 


