
VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST 

 
Naam: ...... 

Geboortedatum: ...... 

Adres: ...... 

Postcode en woonplaats: ...... 

Telefoonnummer(s): ...... 

E-mailadres: ...... 

 

                                         , hierna te noemen betrokkene 

en 

De Stichting Probos 

Hollandseweg 7g 

6706 KN Wageningen,  hierna te noemen de Stichting 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen 

 
Artikel 1  

- De betrokkene verricht met ingang van 12-12-2014 vrijwilligerswerkzaamheden voor de Stichting. De 

vrijwilligerswerkzaamheden bestaan uit veldinventarisatie en bureaustudie naar de geschiedenis van het 

Engelanderholt. 

 

Artikel 2  

- Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de betrekking 

tussen de Stichting en betrokkenen is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit 

Arbeidsverhoudingen. 

 

Artikel 3  

- Betrokkene ontvangt geen beloning voor de door haar verrichte werkzaamheden. 

 

Artikel 4  

- Betrokkene is als vrijwilliger automatisch verzekerd voor o.a. ongevallen en aansprakelijkheid onder de 

Vrijwilligersverzekering van de gemeente Apeldoorn. Zie www.apeldoorn.nl/vrijwilligersverzekering voor 

nadere informatie. 

 

Artikel 5  

- De resultaten van de door betrokkene verrichte werkzaamheden worden tevens eigendom van de 

Stichting en kunnen vrij door de Stichting worden verstrekt aan derden of worden gebruikt voor de 

werkzaamheden van de stichting.  

 

Artikel 6  

- Reiskosten in het kader van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden kunnen worden gedeclareerd 

conform de richtlijnen zoals de fiscus deze aangeeft. Overige onkosten (bijvoorbeeld kopieerkosten) kunnen 

alleen worden gedeclareerd, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt met de Stichting. Voor het 

declareren van onkosten moet gebruik worden gemaakt van een declaratieformulier dat kan worden 

opgevraagd bij de Stichting. 

 

Artikel 7 
- Handelen van betrokkene in strijd met een der bepalingen deze overeenkomst  zal aangemerkt worden 

als een door betrokkene aan de Stichting gegeven dringende reden tot onmiddellijk ontbinding van de 

overeenkomst, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding. 

 

Artikel 8 

- De overeenkomst eindigt op 01-11-2015 Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst zal in 

onderling overleg plaatsvinden. Ontbreekt wederzijdse instemming dan zijn beide partijen gehouden een 

opzegtermijn  van twee weken in acht te nemen. Bij het einde van deze overeenkomst verstrekt de Stichting 

op verzoek van betrokkene een getuigschrift. 

 

voor akkoord  d.d.  voor akkoord  d.d.  

 

 

ir. P.A.G. Jansen   

directeur Stichting Probos …………………………. 

http://www.apeldoorn.nl/vrijwilligersverzekering

