4.2.1 AANPASSINGEN IN DE
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FNV
In het kader van de zuivere splitsing van FNV KIEM

Samen Sterker Verder

COLOFON
Uitgave: FNV Pers in opdracht van FNV
Vormgeving en DTP: Studio FNV
Fotografie: Liesbeth Dinnissen Fotografie
Concept & Branddesign: BTM | Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam
Order: 16174 | 59254

Maart 2016

Aanpassingen in de Algemene Voorwaarden van FNV in het kader van de zuivere splitsing met FNV KIEM

AANPASSINGEN IN DE ALGEMENE
VOORWAARDEN VAN FNV IN HET
KADER VAN DE ZUIVERE SPLITSING
VAN FNV KIEM
De onderstaande aanpassingen hebben betrekking op deel B van de bijlage bij de Algemene
voorwaarden.
Nieuwe tekst/opmerking is vetgedrukt.

DEFINITIE ONDER 1.1 WORDT AANGEPAST N.A.V. OVERLEG MET FNV KIEM
zzp’er: een Lid, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub v (iii) van de statuten, dat zijn bedrijf, voor zover inschrijving
vereist is, heeft ingeschreven in het Handelsregister en/of dat als zelfstandige (beroepsbeoefenaar) zonder personeel,
op grond van een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst diensten verricht aan respectievelijk
werken maakt voor derden, in de sectoren:
- Bouwkolom;
- Woondiensten;
- Grafi & Media; en
- Sport

ONDER 3.1 RECHT OP RECHTSHULP:
In artikel 3.1. vervalt het volgende (hier vetgedrukte) deel van de zin: “zoals beschreven in het handelsregister” en
de tekst komt als volgt te luiden:
3.1. zzp’ers hebben recht op Rechtshulp in Zaken:
3.1.1 Die, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 3.2 van deel B van de Algemene Voorwaarden, betrekking
hebben op door de zzp’er persoonlijk verrichte arbeid, mits deze arbeid aantoonbaar voor meer dan 75% door de zzp’er
is verricht en deze arbeid valt binnen de bedrijfsactiviteiten van de zzp’er.

3.6: AANPASSING VAN ARTIKEL 3.6:
We hebben afgesproken dat dossiers niet alleen bij getekende offertes in behandeling kunnen worden g
 enomen, maar
ook als sprake is van een bewijsbare opdrachtbevestiging. De tekst van 3.6 komt als volgt te luiden:
3.6. In Zaken die betrekking hebben op onbetaalde facturen van de zzp’er, verleent FNV uitsluitend Rechtshulp indien
de zzp’er een door zijn opdrachtgever getekende offerte heeft of sprake is van een bewijsbare opdracht
bevestiging en nadat de zzp’er zelf zijn opdrachtgever eerst schriftelijk heeft gesommeerd om over te gaan tot
betaling.

4.2.1 Aanpassingen in de Algemene Voorwaarden | 03

Aanpassingen in de Algemene Voorwaarden van FNV in het kader van de zuivere splitsing met FNV KIEM

AANPASSINGEN IN RECHTSGEBIEDEN, IN APARTE BIJLAGE 3 VOOR GRAFI & MEDIA:
De rechtsgebieden die hieronder in de nieuwe bijlage staan 1 t/m 6 en 11 en 12 zijn gelijk aan de
rechtsgebieden die ook gelden voor de Zzp’ers die werkzaam zijn in de Bouw, woondiensten en Sport.
De rechtsgebieden 7 t/m 10 zijn specifiek voor de zzp’ers in de Grafi & Media.

NIEUWE BIJLAGE 3 BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN :
Rechtsgebieden horend bij deel B: zzp’ers in de sector Grafi & Media zoals gedefinieerd in deel B
1.

De levering van goederen en diensten,

2.

Overeenkomsten met de overheid gesloten.

3.	Vorderingen op derden, ontstaan tijdens de uitoefening van het bedrijf of beroep en verband houdende met uw
bedrijfsvoering: inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad en bij letselschade.
4.	Vorderingen die derden op u hebben, ontstaan tijdens de uitoefening van het bedrijf of beroep en verband
houdende met uw bedrijfsvoering: inzake schadevergoeding uit onrechtmatige daad en bij letselschade.
5.

Inkomensverzekeringen voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap.

6.

Met betrekking tot sociale zekerheidswetgeving voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap.

7. 	Met betrekking tot fiscale wetgeving voortvloeiende uit het zelfstandig ondernemerschap: vaststelling onder
nemerschap en urencriterium, Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), Kleine ondernemingsregeling (btw) en
Artiestenregeling (verloning).
8. 	Intellectueel eigendom betreffende auteursrecht, naburig recht en handelsnaamrecht, en advies over modellenrecht en merkrecht voor zover hieraan verbonden.
9.

Beroeps- en bezwaarprocedures betreffende subsidies van sectorale publieke of private (cultuur)fondsen.

10. 	Zaken die betrekking hebben op werk dat door derden tot stand is gekomen, maar dat wel door de zzp’er is
gefactureerd en die op grond van deel B 4.1.11 zijn uitgesloten.
11.

Letselschadedossiers en beroepsziekten.

12. 	Waarvan de directie van FNV besluit dat er sprake is van een zaak van principiële aard in het belang van andere
lopende zaken of toekomstige geschillen.
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