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  Paraaf RUD NHN  …….. 

   Paraaf Leverancier  …….. 

 

De ONDERGETEKENDEN:   

 

REGIONALE UITVOERINGSDIENST NOORD-HOLLAND NOORD, gevestigd te Hoorn 1624 NR aan de Dampten 2, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie, naam],   

hierna te noemen ‘RUD NHN’;   

 

en [NAAM LEVERANCIER], gevestigd te [Plaats en postcode] aan de [Adres], hierna te noemen: ‘Leverancier’;   

  

gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk ook wel te noemen ‘partijen’, respectievelijk ‘partij’; 

 

Overwegende dat:  

   

a. RUD NHN een regionale Milieudienst is;   

b. RUD NHN in het kader hiervan behoefte heeft aan [Omschrijving werkzaamheden];   

c. Leverancier als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;   

d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de 

zin van artikel 7:400 e.v. BW;    

e.  Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. 

BW;    

f. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of 

gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 

1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd 

(Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst 

opstellen en   ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;   

g. deze Overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 

9015550000-05-2 opgestelde modelovereenkomst, waarbij de in die modelovereenkomst geel 

gemarkeerde bepalingen ongewijzigd zijn overgenomen en de overige bepalingen in deze Overeenkomst 

geen afbreuk doen aan de in de modelovereenkomst geel gemarkeerde bepalingen;   

h. Partijen de voorwaarden waaronder Leverancier voor RUD NHN zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze 

Overeenkomst wensen vast te leggen.   

  

Partijen komen het volgende overeen:   

  

Artikel 1   De opdracht   

1.1. Leverancier verplicht zich voor de duur van deze Overeenkomst de  werkzaamheden te verrichten 

[Omschrijving opdracht of Diensten] als nader beschreven in de Offerteaanvraag in Bijlage 2 en/of in 

de Bestelopdracht.  

1.2. Het Resultaat van de Diensten staat nader beschreven in de Offerteaanvraag of in de Bestelopdracht. 

1.3. Levering van het Resultaat geschiedt uiterlijk op [datum en tijdstip] op [plaats levering]. 

OF 

De Levering van het Resultaat geschiedt op de datum, het tijdstip en de plaats als bepaald in de 

Bestelopdracht. 

OF 

Oplevering van het Resultaat dient plaats te vinden op uiterlijk: [datum] 

OF 

Oplevering van het Resultaat dient plaats te vinden op de in de Bestelopdracht uiterst genoemde 

datum van Oplevering. 

1.4.  De Diensten worden deels verricht vanuit het kantoor van RUD NHN en deels vanuit het kantoor van  

Leverancier op de wijze zoals overeengekomen tussen partijen.   

  

Artikel 2     Toepasselijke voorwaarden 

2.1. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst: 

Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden RUD NHN versie 1.0 van 26 juni 2014 

Bijlage 2 Offerteaanvraag RUD NHN [datum en/of kenmerk] inzake [onderwerp 

aanbesteding/inhuur], inclusief Nota van Inlichtingen [nummer en datum] 
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Bijlage 3 Offerte van Leverancier van [datum en/of kenmerk] en aanvullende toelichting 

middels brief of e-mail [datum]  

2.2.  Ingeval van strijdigheid tussen een bepaling uit de Overeenkomst en bepalingen in een bijlage geldt de 

volgende rangorde:  

 - Overeenkomst,  

 - Bijlage 1 (Algemene Inkoopvoorwaarden RUD NHN),  

 - Bijlage 2 (Offerte aanvraag RUD NHN),  

 - Bijlage 3 (Offerte Leverancier) 

 

Artikel 3   Uitvoering van de opdracht   

3.1.   RUD NHN kan aanwijzingen geven over de wijze waarop Leverancier de opdracht realiseert.   

3.2.  Leverancier verplicht zich deze werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren.   

3.3.   Leverancier zal zich als goed Leverancier gedragen en de werkzaamheden overeenkomstig de wet en 

het maatschappelijk gebruik uitvoeren.   

  

Artikel 4   Duur van de overeenkomst   

4.1.   Deze Overeenkomst treedt na ondertekening door beide partijen  op [Datum] in werking en wordt 

aangegaan tot [Einddatum] OF: voor de duur van het project [Naam] zoals beschreven in de 

Offerteaanvraag of in de Bestelopdracht.   

4.2. Na afloop van de termijn als genoemd in lid 1 kan de looptijd met maximaal [aantal] maal [aantal] 

jaar/maanden worden verlengd. 

4.3. RUD NHN kan te allen tijde deze Overeenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van 

schadevergoeding aan Leverancier. 

4.4.   RUD NHN verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Leverancier ook ten behoeve van andere 

opdrachtgevers werkzaamheden verricht, mits er daardoor geen sprake is van een tegenstrijdig belang 

in die zin dat de belangen van een andere opdrachtgever conflicteren met de belangen van de RUD 

NHN, en vice versa,  in het kader van onderhavige Overeenkomst. In geval van (vermeende) 

conflicterende belangen geldt dat Leverancier deze per direct schriftelijk aan RUD NHN dient te 

melden opdat partijen passende maatregelen kunnen treffen.  

 

Artikel 5   Nakoming en vervanging   

5.1.   Indien op enig moment de Leverancier voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een 

geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de  

 Leverancier de RUD NHN hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.   

5.2.  Het staat de Leverancier vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander. 

Leverancier meldt voorafgaand aan de vervanging aan RUD NHN wie de werkzaamheden namens hem 

uitvoer(en)(t). Daarbij heeft RUD NHN niet het recht de vervanger(s) te weigeren, anders dan op grond 

van objectieve kwalificaties. Leverancier en RUD NHN formuleren voorafgaand aan het aanvaarden 

van de opdracht, samen de objectieve kwalificaties waaraan Leverancier en de eventuele vervanger(s) 

moet(en) voldoen. De objectieve kwalificaties worden als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.   

5.3.  Leverancier blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het 

naleven van de gemaakte afspraken.   

 

Artikel 6   Vergoeding en facturering   

6.1.   RUD NHN betaalt Leverancier € … per uur exclusief BTW OF een vast bedrag van  

€ …. exclusief BTW voor oplevering van het Resultaat dan wel uitvoering van het gehele project als 

beschreven in de Offerteaanvraag of in de Bestelopdracht.   

6.2. De prijzen zijn vast gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, inclusief eventuele 

verlengingen. 

6.3. De prijzen zoals overeengekomen in lid 1 zijn inclusief reiskosten, reisuren, overwerktoeslagen, 

overuren en overige emolumenten en exclusief BTW. 

6.4.   Leverancier zal voor de verrichte werkzaamheden aan RUD NHN  maandelijks achteraf een 

gespecificeerde factuur  zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.  
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Artikel 7   Aansprakelijkheid   

7.1.  De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 20 lid 2 (Aansprakelijkheid) van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden RUD NHN (Bijlage 1) is voor iedere partij beperkt tot een maximum van [bedrag – 

bij standaard opdracht: € 100.000,-] euro per contractjaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen of 

reeks van samenhangende gebeurtenissen.  

   

Artikel 8  Overname personeel   
8.1. De toestemming als bedoeld in  artikel 8 lid 8  van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Bijlage 1) zal in 

ieder geval door Leverancier aan de RUD NHN worden verleend indien het door Leverancier ingezette 

Personeel van Leverancier minimaal 1.040 gedeclareerd gewerkte uren heeft gemaakt onder deze 

Overeenkomst of een andere overeenkomst met RUD NHN. De door Leverancier te verlenen 

toestemming is alsdan  zonder voorwaarde of verplichting jegens RUD NHN tot betaling van enige 

vergoeding of schadeloosstelling aan Leverancier.  

8.2. Leverancier onthoudt zich van wervingsactiviteiten binnen de RUD NHN in welk opzicht dan ook. 

 

 

Aldus rechtsgeldig overeengekomen en ondertekend in tweevoud   

 

 

 

 

RUD NHN, 

 

 

 

……………………………………………….. 

 

<Naam> 

<Functie> 

 

Datum: ……………………………………… 

 

Plaats: ……………………………………… 

 

 

<Leveranciersnaam>, 

 

 

 

……………………………………………….. 

 

<Naam> 

<Functie> 

 

Datum: ……………………………………… 

 

Plaats: ………………………………………. 

 

 
 

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden van de RUD NHN versie 1.0 van 26 juni 2014 

 

Bijlage 2 Offerte aanvraag RUD NHN [datum en/of kenmerk] inzake [onderwerp aanbesteding], inclusief 

Nota van Inlichtingen [nummer en datum] 

 

Bijlage 3 Offerte van Leverancier van [datum en/of kenmerk] en aanvullende toelichting middels brief of 

e-mail [datum]  

 

Bovengenoemde Bijlagen zijn al in het bezit van beide partijen. 

 

 


