CONCEPT
OVEREENKOMST

SAMEN WAGENINGEN
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Opdrachtgever

:

Gemeente Wageningen

Vertegenwoordigd door

:

Adressering

:

Postbus 1 6700AA Wageningen

E-mail

:

Samenwageningen@wageningen.nl
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Ondergetekenden:
De gemeente Wageningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door < naam invullen>,
<Functie> van de <Afdeling> hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
Het samenwerkingsverband voor de categorie <XXX>: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer/mevrouw <naam ondertekeningsbevoegde invullen> in zijn/haar hoedanigheid van
<functie invullen> hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Hierna samen aan te duiden als: partijen.
In aanmerking nemende dat:


De gemeente een offertetraject is gestart voor “Samen Wageningen”;



Op basis van de uitkomsten het samenwerkingsverband in aanmerking komt voor een
overeenkomst voor categorie <XXX>;



Het samenwerkingsverband in staat is om dienstverlening aangaande categorie <XXX> te
leveren zoals beschreven in de offerteaanvraag en het ingediende uitvoeringsplan;



Partijen de afspraken met betrekking tot het leveren van dienstverlening willen vastleggen in
deze overeenkomst.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1.

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a.

Deelnemer: maatschappelijke organisaties en/of zorgaanbieders en/of inwoners en/of
ondernemers die het samenwerkingsverband vormen;

b.

Samenwerkingsverband: vorm van samenwerking bestaande uit maatschappelijke organisaties
en/of zorgaanbieders en/of inwoners en/of ondernemers die gezamenlijk een uitvoeringsplan
hebben ingediend.

c.

Uitvoeringsplan: aanbod per categorie door het samenwerkingsverband, dat weergeeft hoe de
te behalen resultaten die onder die categorie vallen worden gerealiseerd;

d.

Offerteaanvraag: het document waarin de gemeente alle informatie heeft opgenomen die
relevant is voor het kunnen uitbrengen van het uitvoeringsplan waarop deze offerteaanvraag
betrekking heeft;

e.

Opdrachtgever: gemeente Wageningen

f.

Opdrachtnemer: het samenwerkingsverband aan wie de gemeente de opdracht in het kader
van de offerteaanvraag heeft gegund.

g.

Overeenkomst: document waarin de condities voor het uitvoeren van een opdracht zijn
vastgelegd en waarvan het concept is bijgevoegd als bijlage bij de offerteaanvraag.

<Opdrachtnemer>
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Artikel 2.

Duur en einde van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2021.
2. Deze overeenkomst neemt eerder een einde met wederzijds goedvinden van partijen.
3. Deze overeenkomst kan voorts met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst,
geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door beide partijen, indien de wederpartij in een
situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer zal duren dan dertig
kalenderdagen.
4. Ingeval van ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving treden partijen met elkaar in
overleg.
5. Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra één van de in dit artikel
omschreven feiten of omstandigheden zich voordoet.

Artikel 3.

Contractdocumenten

1. Bij deze overeenkomst horen de volgende bijlagen. De bijlagen samen met deze overeenkomst
vormen de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
a.

Deze overeenkomst

b.

De nota’s van inlichtingen

c.

De offerteaanvraag

d.

Aangepaste VNG Inkoopvoorwaarden

e.

Het door het samenwerkingsverband ingediende uitvoeringsplan

2. In geval van strijdigheid tussen gestelde in de bijlagen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel,
prevaleert het hoger vermelde document boven het lager vermelde document.

Artikel 4.

Verzekeren

De deelnemers zijn verplicht zich in voldoende mate te verzekeren en verzekerd te blijven voor
bedrijfs- en of/beroepsaansprakelijkheid. Op eerste verzoek verstrekt de opdrachtgever een
verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat deze voldoende verzekerd is.

Artikel 5.

Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig mochten blijken te zijn, of worden
verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de omstreden
bepaling(en) overleg plegen teneinde een zodanige vervangende regeling te treffen dat de
strekking van deze overeenkomst behouden blijft.
Verplichtingen die bedoeld zijn om te werken na afronding van de Overeenkomst blijven van kracht
na beëindiging van de Overeenkomst.

<Opdrachtnemer>
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Artikel 6.

Slotbepaling

Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen
gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken over de hierbij overeengekomen
resultaten/aanbod op basis van het uitvoeringsplan.
Wijzigingen op deze Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze reglementair of schriftelijk
zijn overeengekomen.
Aldus overeengekomen en ondertekend,
<datum>

<gemeente Wageningen>

<Naam opdrachtnemer>

<Naam>

<Naam>

<Functie>

<Functie>

<Opdrachtnemer>
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Gemeente Wageningen

