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Algemene voorwaarden voor bemiddeling door RVS 

Cuisine: 
 

RVS Cuisine treedt op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en freelance kok. 

 

De Freelancer: 

1.De freelancer verplicht zich elk jaar tot het afgeven van een geldige VAR verklaring + 

kopie geldig paspoort, welke bij de eerste factuur zal worden bijgesloten. 

2.Verder is de freelancer verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van 

de opdrachtgever, en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende 

vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. 

3.De freelancer zorgt voor eigen kleding en messen, mits anders wordt verlangt door de 

opdrachtgever. 

4. De Freelancer gebruikt de werkbriefjes van RVS Cuisine, en zorgt voor een snelle en 

duidelijke afhandeling van zaken. 

5. Pauze  dient in alle redelijkheid van de gewerkte uren afgehaald te worden. 

6. Elke dag af laten paraveren door leidinggevende. 

 

Honorarium: 

1. De honorering van de freelancer berust op uurtarieven. 

2.Het geldende uurtarief geldt als zelfstandig werkend kok en is onderdeel van de afspraken 

tussen RVS Cuisine en de opdrachtgever.  

3.Op officieel erkende feestdagen wordt een toeslag van 50 % berekend. 

4. Vergoeding van de reiskosten wordt eveneens opgenomen in de overeenkomst. Deze 

berekening vindt plaats vanaf de plaats waar de freelancer woonachtig is en de plaats waar de 

opdracht wordt uitgevoerd ( heen en terug ). 

 

Gezagsverhouding: 

1.De freelancer treedt op als zelfstandig ondernemer.  

2.De opdrachtgever heeft op geen enkele manier gezag over de freelancer, als bedoelt 

werkgever / werknemer verhouding. 

3.De freelancer voert zijn werkzaamheden uit in alle zelfstandigheid, naar eigen inzicht, en op 

zijn eigen manier van aanpak.  

 

Betaling: 

De betaling van de factuur van de freelancer, geschiedt direct of vlak na binnenkomst betaling 

opdrachtgever aan RVS Cuisine. 

 

Contacten: 

Freelancer verplicht zich dat alle contacten lopen via RVS Cuisine, en niet met de 

opdrachtgever. 
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Facturering: 

1.De Freelancer factureert de gewerkte dagen met RVS Cuisine. 

2.RVS Cuisine factureert de gewerkte dagen rechtstreeks met de opdrachtgever.  

 

Annulering: 

1.Bij annulering van de opdrachtgever dient dit tenminste een week van te voren te worden 

doorgegeven. 

2.Bij ziekte of anderzijds annulering van de freelancer, zal de freelancer en RVS Cuisine zich 

volledig inzetten om een geschikte kandidaat te vinden. 

 

Minimale inzet koks: 

De koks worden tenminste zes werkuren ingezet.  

 

Overig: 

Op al het overige zijn de algemene voorwaarden van RVS Cuisine van toepassing welke 

opvraagbaar zijn bij Kamer van Koophandel Gooi en Eemland te Amersfoort. 

 

 

Voor Akkoord: 

 

 

De Freelancer:                                        RVS Cuisine:   
 
           

 

                          
           

                             


