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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TARANTULA 
voor freelancers die in opdracht van Tarantula werken bij een klant van Tarantula 

 
 
Artikel 1:  Algemeen 
Tarantula levert professionele diensten op het gebied van communicatie in samenwerking.  
De leveringsvoorwaarden van Tarantula zijn van toepassing op alle uit te voeren en 
uitgevoerde diensten zoals beschreven in de opdrachtbevestiging, behoudens wijzigingen 
die partijen schriftelijk overeenkomen of tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk 
overeenkomen. De voorwaarden worden bij elke opdrachtbevestiging verstrekt. 
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtnemer worden 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De opdrachtnemer verklaart zich door het 
accepteren van de opdracht bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2: Begrippen 
Opdrachtgever: Tarantula, bureau voor training, coaching & acteurs, ingeschreven in het 
Handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nr 34147978.                                                                                
Opdrachtnemer: Freelancer die wordt ingehuurd door Tarantula voor het uitvoeren van een 
opdracht en hierbij de kwaliteit en de belangen van Tarantula vertegenwoordigd bij de klant. 
Klant: Afnemer van een dienst bij Tarantula. 
 
Artikel 3: Opdracht bevestiging en uitvoering 
Opdrachtgever stuurt voor iedere opdracht een schriftelijke bevestiging per email.  
Opdrachtnemer laat met een ontvangstbevestiging weten dat hij de opdrachtbevestiging 
heeft ontvangen en verklaart zich daarmee akkoord met de leveringsvoorwaarden van 
Tarantula zoals vermeld in dit document (algemene leveringsvoorwaarden Tarantula voor 
freelancers).  
Opdrachtgever zorgt dat alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht tijdig 
in het bezit komt van de opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer leest deze informatie voorafgaand aan de opdracht en neemt zelf contact 
op met de klant om af te stemmen over de samenwerking.  
 
Artikel 4: Vertrouwelijkheid    
Opdrachtgever en opdrachtnemer erkennen en komen overeen dat de inhoud van de relatie 
met de klant evenals de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het 
kader van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. Geen der partijen zal 
direct noch indirect de inhoud van de relatie evenals vertrouwelijke gegevens en informatie 
van de klant welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken. Deze verplichting 
geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan. 
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Artikel 5:         Annulering en uitbetaling  
Op al onze overeenkomsten is de volgende annuleringsregeling van toepassing:   
Tot 10 dagen voor aanvang van de opdracht kan opdrachtgever de opdracht kosteloos 
verplaatsen of annuleren.                                                   
Vanaf 10 dagen voor aanvang van de opdracht kun je 50% van het honorarium dat vermeld 
staat in de opdrachtbevestiging bij de opdrachtgever declareren.                                                                                        
Vanaf 5 dagen voor aanvang van de opdracht kun je 100% van het honorarium dat in de 
opdrachtbevestiging vermeld staat declareren.                                                                                                                                                                                    
 
Opdrachtnemer stuurt voor de verleende diensten een factuur met een BTW nummer of laat 
zich verlonen via een Payroll service.                                                                                
Opdrachtgever zorgt dat de factuur uiterlijk 4 weken na ontvangst is voldaan. 
 
Artikel 6:  Eigendomsrecht 
Alle materialen die worden gebruikt tijdens het uitvoeren van de opdracht zijn en blijven 
eigendom van Tarantula. Hergebruik en publicatie zijn alleen mogelijk na het verlenen van 
schriftelijke toestemming door Tarantula.  
 
Artikel 7:  Concurrentie en relatiebeding  
Opdrachtnemer maakt nooit direct met de klant afspraken over (vervolg)opdrachten, deze 
afspraken lopen altijd via de opdrachtgever.  
Opdrachtnemer gebruikt de naam van de klant niet voor eigen belang in publicaties of 
acquisities die zichtbaar zijn op internet. 
Het is opdrachtnemer niet toegestaan om klanten van de opdrachtgever direct of indirect te 
benaderen en eigen diensten aan te bieden zonder voorgaande schriftelijke toestemming 
van opdrachtgever.  
Opdrachtnemer kan gedurende een periode van 2 jaar na de laatst uitgevoerde opdracht 
voor opdrachtgever geen zelfstandige relatie aangaan met een klant van opdrachtgever 
zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
 
 
  
 


