Overeenkomst van opdracht
De ondergetekenden:
1. De ondernemingsraad van ………………………….. B.V., gevestigd te …………………, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer …………………………., hierna te
noemen: opdrachtgever, en
2. Intergroep Pensioen & Advies B.V., gevestigd te Oisterwijk, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer F.M. Boute, hierna te noemen: opdrachtnemer,

Overwegende dat:
• Opdrachtgever met opdrachtnemer overleg heeft gevoerd over de huidige
pensioensituatie van de vennootschap(pen) ……………………………………..B.V.;
• Er binnen …………………………………B.V. op dit moment de volgende
pensioenregeling(en) is (zijn), welke worden uitgevoerd door:
o ……………………………………………………………………………………………………………;
o ……………………………………………………………………………………………………………;
• Opdrachtgever ten aanzien van betreffende pensioensituatie en pensioenregelingen in
haar hoedanigheid van en omwille van haar taak als ondernemingsraad advies in wenst te
winnen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Werkzaamheden
a. Opdrachtnemer zal opdrachtgever ten aanzien van bovenbedoelde pensioensituatie en
pensioenregelingen adviseren. De specifieke invulling van de daadwerkelijk te verrichten
advieswerkzaamheden wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg
bepaald en,
indien gewenst, door (deel)opdrachtbevestigingen schriftelijk vastgelegd.
b. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in eerste instantie in de vorm van een second opinion
adviseren door middel waarvan antwoord wordt gegeven op de door opdrachtgever
gestelde vragen. Bedoelde vragen en de daaruit alsmede uit de gevoerde correspondentie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voortvloeiende en overeengekomen eerste
werkzaamheden zijn opgenomen in de bij deze overeenkomst van opdracht gevoegde
bijlage ‘Eerste werkzaamheden pensioenadvisering’.
c. Andere en/of aanvullende te verrichten advieswerkzaamheden worden in onderling
overleg bepaald.
Indien opdrachtgever een begroting van (de) overeen te komen andere en/of aanvullende
te verrichten advieswerkzaamheden en (de) bijbehorend(e) (hoofd/deel)onderwerp(en) van
opdrachtnemer wenst te ontvangen, zal opdrachtgever dit bij opdrachtnemer aangeven,
waarna opdrachtnemer de verzochte begroting vervolgens zal opmaken.
De advisering door opdrachtnemer alsmede het weergeven van eventuele
onderzoeksresultaten en wat dies meer zij zal bij voorkeur geschieden door middel van het
verstrekken van een Nederlandstalig rapport, memo, dan wel ander schrijven.

Artikel 2. Benodigde gegevens
Opdrachtgever zal opdrachtnemer voorzien van de voor de te verrichten werkzaamheid/heden benodigde gegevens. Daartoe zal opdrachtnemer voorafgaand aan dan wel
gedurende de te verrichten werkzaamheid/-heden bij opdrachtgever aangeven welke
gegevens nodig worden geacht. Opdrachtnemer kan de werkzaamheden pas uitvoeren als
alle benodigde gegevens (inclusief onderhavige ondertekende overeenkomst) zijn verstrekt.
Opdrachtnemer gaat er steeds vanuit dat de aan te leveren gegevens juist en volledig zijn.

Artikel 3. Honorarium voor de werkzaamheden
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen dat het door opdrachtnemer in
rekening te brengen honorarium voor de te verrichten werkzaamheden wordt bepaald op
basis van de formule bestede uren x geldend uurtarief. Hierna is een overzicht opgenomen
van de uurtarieven van Intergroep Pensioen & Advies B.V.

Uurtarieven Intergroep Pensioen & Advies (2014)
· Pensioenconsultant
· Binnendienstmedewerker

€ 155,€ 85,-

Tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Opdrachtnemer heeft aan opdrachtgever voor de in de bijlage ‘Eerste werkzaamheden
pensioenadvisering’ opgenomen specifieke werkzaamheden (Analyse- en
inventarisatiefase), met als notitie “inclusief”, een indicatieve begroting afgegeven ter
grootte van € ………..,- (exclusief 21% BTW).
Deze indicatieve begroting is afgegeven uitgaande van een zo efficiënt mogelijk traject.
De bovengenoemde indicatieve begroting is exclusief de (eerste) bespreking.
Ten aanzien van bedoelde eerste bespreking brengt opdrachtnemer aan
opdrachtgever een bedrag van € …………..,- (exclusief 21% BTW) in rekening.
Voor de eerste bespreking wordt niet de reistijd van opdrachtnemer in rekening gebracht. Bij
aanvullende besprekingen wordt de reistijd van opdrachtnemer, zoals gebruikelijk, wel
meegenomen.

Artikel 4. Betalingscondities
De verrichtte werkzaamheden worden door opdrachtnemer eens per 30 dagen naar rato
van de bestede uren in rekening gebracht bij opdrachtgever. Betalingen dienen te
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Artikel 5: Verwerken persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening en het uitvoeren van deze overeenkomst beschikken
wij over persoonsgegevens. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om
bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Tot de persoonsgegevens die wij verwerken en
bewaren behoort ook een kopie van een identiteitsbewijs inclusief BSN-nummer en pasfoto.
Bij het aanvragen en/of muteren van financiële producten wordt hier door aanbieders naar
gevraagd. Indien u bezwaar heeft tegen de vastlegging van deze gegevens in uw dossier
kunt u dit kenbaar maken aan ons. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen uit uw dossier.

Artikel 6. Algemene voorwaarden
Ondergetekenden verklaren dat de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, welke als
bijlage bij deze overeenkomst van opdracht zijn gevoegd, op deze overeenkomst van
opdracht van toepassing zijn en dat deze onderdeel zijn van deze overeenkomst van
opdracht. Indien de bepalingen in deze overeenkomst van opdracht tegenstrijdig zijn met de
bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, gelden c.q. prevaleren de
bepalingen in deze overeenkomst van opdracht.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
te ………………………op ………………
…………………………….. B.V.

te …………….. op ………………….
Intergroep Pensioen & Advies B.V.

De heer …………………………………….

De heer F. Boute

Bijlagen:
· Eerste werkzaamheden pensioenadvisering
· Algemene voorwaarden Intergroep

