WEBHOSTING/WEBMASTER/ADVERTENTIE OVEREENKOMST

Ondergetekenden, ______________________________ verder te noemen
onderneemster, met de navolgende personalia nationaliteit en adres:

en
de firma ___________________________, ten deze vertegenwoordigd door
__________________________, wonende te ___________________, verder te
noemen webmaster, komen het navolgende overeen;
1.
Onderneemster zal voor eigen rekening en risico in Nederland werkzaamheden
verrichten in de prostitutie, teneinde deze bedrijfsactiviteiten onder de aandacht
te brengen verhuurt webmaster op verzoek van onderneemster ruimte op zijn
website, waarop onderneemster haar advertentie kan plaatsen en informatie kan
verstrekken met betrekking tot de door haar geleverde diensten en de daarvoor
door haar in rekening gebrachte prijzen.
Tevens kan onderneemster foto’s op deze website van webmaster plaatsen en
kan verdere bijzonderheden verstrekken ter zake de door haar verleende
diensten.
Webmaster brengt daarvoor aan onderneemster een bedrag van € ………………… in
rekening, vermeerderd met ______% BTW.
2.
Onderneemster is meerderjarig en verklaart bovenvermelde werkzaamheden uit
te oefenen zonder dat er enige sprake is van dwang, misleiding en of bedrog.
Onderneemster is afkomstig uit een EU- land en heeft derhalve voor haar
werkzaamheden in Nederland als zelfstandige geen verblijfsvergunning en/of
tewerkstellingsvergunning nodig.
3.
Onderneemster zorgt zelf voor haar reisdocumenten, blijft de beschikking
houden over haar paspoort en tussen haar en webmaster is op geen enkele
manier sprake van enig dienstverband.
Webmaster heeft voorts geen enkel zeggenschap over de wijze waarop
onderneemster haar bedrijf uitoefent. Onderneemster zorgt zelf voor haar
reisdocumenten, blijft de beschikking houden over haar paspoort alsmede haar
trein en/ of vliegtuigtickets en neemt de verplichting op zich om voldoende geld
mee te nemen om haar verblijf in Nederland te bekostigen door middel van
contanten en/ of creditcards.
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4.
Tussen onderneemster en webmaster zal op generlei wijze enig dienstverband
ontstaan of bestaan zoals omschreven in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
Tussen partijen zal op geen enkele wijze enige gezagsverhouding over en weer
ontstaan en onderneemster is zelf aansprakelijk voor de privaatrechtelijke en
fiscaalrechtelijke gevolgen van de uitoefening van haar werkzaamheden.
Onderneemster verklaart door ondertekening dezes dat er op geen enkele wijze
sprake is van een situatie waarin webmaster enig overwicht heeft op
onderneemster dan wel enige invloed heeft op haar handelen.
5.
Onderneemster verklaart gezond te zijn en niet verslaafd te zijn aan verdovende
middelen.
6.
Door ondertekening dezes stellen partijen vast dat er uitdrukkelijk geen situatie
is zoals omschreven in artikel 273 F Wetboek van Strafrecht.
Webmaster heeft op generlei wijze onderneemster geworven danwel haar
bewogen om seksuele handelingen te hebben voor een derde tegen betaling.
Onderneemster heeft zich op eigen initiatief gewend tot webmaster teneinde
gebruik te maken van zijn diensten.

Aldus overeengekomen te

Handtekening onderneemster

d.d.

Handtekening webmaster
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