
 
Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 7 Opdracht algemeen 
 
Afdeling 1. Opdracht in het algemeen  
 
Artikel 400 
1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich 

jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een 
arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand 
brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of 
het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.  

2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit 
uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere 
rechtshandeling, of de gewoonte.  

 
Artikel 401 
De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht 
nemen. 
  
Artikel 402 
1. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde 

aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.  
2. De opdrachtnemer die op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven 

aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, 
de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.  

 
Artikel 403 
1. De opdrachtnemer moet de opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter 

uitvoering van de opdracht en hem onverwijld in kennis stellen van de voltooiing van de 
opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.  

2. De opdrachtnemer doet aan de opdrachtgever verantwoording van de wijze waarop hij zich van 
de opdracht heeft gekweten. Heeft hij bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de 
opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij daarvan 
rekening.  

 
Artikel 404 
Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn 
dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor 
de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit 
dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd 
de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.  
 
Artikel 405 
1. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is 

aangegaan, is de opdrachtgever hem loon verschuldigd.  
2. Indien loon is verschuldigd doch de hoogte niet door partijen is bepaald, is de opdrachtgever het 

op de gebruikelijke wijze berekende loon of, bij gebreke daarvan, een redelijk loon verschuldigd.  
 
Artikel 406 
1. De opdrachtgever moet aan de opdrachtnemer de onkosten verbonden aan de uitvoering van de 

opdracht vergoeden, voor zover deze niet in het loon zijn begrepen.  
2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt ten gevolge van de 

hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar. 



 
Heeft de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gehandeld, dan geldt de 
vorige zin slechts, indien dat gevaar de risico’s welke de uitoefening van dat beroep of bedrijf 
naar zijn aard meebrengt, te buiten gaat. Geschiedt de uitvoering van de opdracht anderszins 
tegen loon, dan is de eerste zin slechts van toepassing, indien bij de vaststelling van het loon met 
het gevaar geen rekening is gehouden.  

 
Artikel 407 
1. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk 

tegenover de opdrachtnemer verbonden.  
2. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor 

het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming 
niet aan hem kan worden toegerekend.  

 
Artikel 408 
1. De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.  
2. De opdrachtnemer die de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf, kan, behoudens gewichtige redenen, de overeenkomst slechts opzeggen, indien zij voor 
onbepaalde duur geldt en niet door volbrenging eindigt.  

3. Een natuurlijk persoon die een opdracht heeft verstrekt anders dan in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, is, onverminderd artikel 406, ter zake van een opzegging geen 
schadevergoeding verschuldigd.  

 
Artikel 409 
1. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood.  
2. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, 

verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een 
overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een 
beroep of bedrijf uitoefende.  

 
Artikel 410 
1. De dood van de opdrachtgever doet de opdracht slechts eindigen, indien dit uit de overeenkomst 

voortvloeit, en dan eerst vanaf het tijdstip waarop de opdrachtnemer de dood heeft gekend.  
2. Eindigt de opdracht door de dood van de opdrachtgever, dan is de opdrachtnemer niettemin 

verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.  
 
Artikel 411 
1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is 

verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van 
het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen 
deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds 
door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan 
heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.  

2. In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op het volle loon, indien het 
einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle 
loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden 
de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in 
mindering gebracht.  

 
Artikel 412 
Een rechtsvordering tegen de opdrachtnemer tot afgifte van de stukken die hij ter zake van de 
opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, 
volgende op die waarop zijn bemoeiingen zijn geëindigd.  



 
 
Artikel 413 
1.  Van artikel 408 lid 3 kan niet worden afgeweken.  
2.  Van de artikelen 408 lid 1 en 411 kan niet worden afgeweken ten nadele van een opdrachtgever 

als bedoeld in artikel 408 lid 3.  
3. Van artikel 412 kan slechts op dezelfde voet worden afgeweken als van de regels inzake de 

verjaring van rechtsvorderingen die in titel 11 van Boek 3 zijn opgenomen. 


