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Bijlage 3 Raamovercênkomst inzake
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prccedute inhuur perconeel Covid-l9

Ondergetckendcn:
De rechtspersoon naar publiekrecht, GGD Zaanstreek-Waterland, kantoorhoudende aan de Vurenhout
1507 EC Zaandam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. F.H.J. Strijthagen in zijn

2,

hoedanigheid van directzur, hiertoe gevolmachtigd en gemandateerd op grond van de statuten,
hiema te noemen,

'de OpdraótgeYer',
en
De rechtspersoon naar privaatrecht BKV Grcep B.V., statutair gevestigd te Oosterhout, ingeschrwen
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2OO64754, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoddigd door Rid( ]lof in zijn hoedanigheid van C.E.O., hiema te noemen,

'dc OÉraótncntcr'.

In overreging nemende dat:
Opdrachtgever een openbare spoedprocedure heeft gwolgd, gepubliceerd via TenderNed voor de
inhuur personeel ter bestriJding van COVID-l9;
Gunning aan opdracfitnemer is geschied volgens voonruaarden zoals opgenomen in het
aanbestedi ngsdocument, inclusief het Progra mma van eisen ;
De voonvaarden waaronder de dienstverlening geschiedt, door partijen wordt vastgdegd in deze
Raamorereenkomst, hierna te noemen'Overeenkomsí en bijbehorende bijlagen;
OpdrachÍremer heelt ingeschrwen voor de volgende functies.

Opdrachtgcuer hceilt i ngtechreven

Fundiec

op de rclgrende

fundier

Arts BCO/vacc. (geen specialisatie)

Ja. inoeschreven

Arts BCO/vacc. (wel specialisatie)

la. inoesóreven

Arts BCO geen/wel specialisatie ZZP

Ja, inqeschreven

BCO belteam

Ja, inqeschreven

BCO medewerker

Ja, inqeschreven

Coórdinator

Ja. inoeschreven

Dag coórdinator uiEendkracht (uk)

Ja. inoeschreven

Dag cc*irdinator ZZP

Ja. inoeschreven

Teststraatmedewerker aangever

Ja, inqeschreven

TestsUaatmedewerker administratie

Ja, inoeschreven

Teststraatmedewerker bemonsteraar uk

Ja, inqeschreven

Teststraatmedewerker bemonsteraar zzp

Ja, inqeschreven

Teststraatmedewerker verkeersregela

a

r

Ja, inqeschreven

Vaccinatiemedewerker host

Ja. inoeschreven

Vaccjnatiemedewerker gediplomeerd

Ja, inqesdlreven

Vaccinatiemedewerker ongediplomeerd

Ja, inqeschreven

O,h
2

Komen als volgrt oycreen:

Artikel 1: Aard van de overeenlronrst

1.1 Onderuerp van deze overcenkomst ís inhuur van personeel COVIFI9.
t,2 De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan Opdrachtgever
uitzendkrachten lerreren orereenkomstig het Aanbestedingsdocument, de daarbíj horende
Bijlagen, het gestelde in de Nota van Inliótingen van O@rachtgever en de ingedÍende
Inschrijving van Ofrraótnemer en de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst,
inclusief bijlagen.

Artikel 2: Aanvang en duur ran de overeenkomst

2.1
2.2

Deze oyereenkomst is rran kracht met ingang van 1 maart 2021 en heeft een looptijd van 9
maanden en eindigt derhalve op 3l decembr 2O2L.

De Overeenkomst kan driemaal door Opdnchtgever éénzijdig worden verlengd voor de duur
van twaalf (12) maanden. @rachtgarer geeft dit tenminste drie (3) maandèn van tevoren

schriftelijk aan.

2.3
2-4

De Overeenkomst kan op iede moment worden opgezegd met wedezijdse instemming.
Partijen staan cr o/cr cn wccr voor in, dat bij de werdracht van het bedrijf/instdling aan een
derde of tÍj overdracht van de zegEensdrap over één der partijen aan een dede. de rechten en
veqÍiótingen zoals vastgdegd in deze Overeenkomst ongewijzigd door de derde rrcrden
overgenomen.

Artikel3: Prijzen
Uurtarief Avundtoeslag Zabrdag
exd. btrl %a.22:OO
tËlag

Functies

Zodag
bedag

Árts BCO/vacc. (geen specialisatie)

€ 6s.00

LSOo/o

175o/o

zÍIJo/n

Arts BCO/vacc. (wd specialisatie)

€ 80.00

150Yo

L75o/o

200ofo

Arts BCO geen/wel specialisatie ZZP

€ 80.00

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

BCO belteam

c42,AO

150%

lTSolo

2ffio/o

BCO medaryerker

ê42.OO

150Vo

17SVo

200r%

Coórdinator

€ 70.00

150%

L75o/o

2ffJ%o

Dag coórdinator uitzgdkracht (uk)

€ 65.00

150o/o

175%

2ÍJ/Jo/ó

€ 80.00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Teststraatmedeulerker aan g€ver

€ 32.50

150%

L75olo

zffioln

Teststraatmedewerker administratie

€ 32.50

l50o/o

17SVo

200o/o

Dag coórdinator

2P

Teststraatmedewerter bemonsteraar uk

€ 39.00

t50o/o

L7Sa/o

2OOo/a

Teststraatmedewerker bemonsteraar zzp

€ 50.00

\soo/o

175olo

2000h

Teststraatmedewerker verkeersregelaar

€ 32.50

1500/o

175olo

2OOVo

Vaccinatiemedewerker host

€ 32.50

150%

175olo

20Wlo

Vaccinatiemedewerker gediplomeerd

€ 36.80

150o/o

175o/o

200olo

Vaccinatiemedewerker ongediplomeerd

€ 33.00

150o/o

L75alo

200o/o

Vaste prijs per uur per functie vanaf I maart 2021 tot en met 31 december 2021.
Reiskosten is € 0,19 per km en Dienstreizen (reizen tussen verschillende locaties/posten
)€
per km.

(ilt
\
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AÍtikel4: Fadrrering cn betaling

4.t

De factuurfacturen dient/dienen digitaal te worden gezonden aan Opdrachtgever via

facturen@oodzw.nl

4.2

Betaling zal plaatwinden door Opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de Opdrachtnemer heeft
voldaan aan hetgeen overeengekomen en na dagtekening van de factuur'

4.3

Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voorMoeiend uit deze Overeenkomst niet geheel of
nict bc*roorlijk is nogckomcn, zulks ter beoordeling van de Opdrachtgwer, heeft de
Opdrachtgever het recht de Haling op te schorten.

4.4

Op de factuur dicnt naast dc prije cn BTW ondcr andcre het kenmed< van deze Overeenkomst;

het kenmerk van de onderliggende inhuuro@racht; de naam van de inhuurkracht;
gespecificeerd overzicht uren en uurtarief te worden vermeld.

AÍtikel 5: Contactpentonen

5.1

Contac@rsoon voor GGD Zaanstreek-Waterland met betrekklng tot de uitvoering van deze
orereenkomst is Roy Looijkens, @y@bh4jgb5, 06-81088061 of diens plaatwervanges of

opdgers.

5.2 Conta@ersoon

voor GGD Zaanstreek-Waterland met betrdd<irq tot de uitvoeíng van
praktisdie klankontacten en uitvoering van nadere werkaÊpraken en instructies is Roy
Looijkens, rov@bkvjós. 06"81088061 of diens plaatsvervangers of opvolgers,

5.3 Contacpersoon

voor Opdrachtnemer is Roy Looijkens, roy@bkvjobs. 06-81088061 of diens
daatsreruangers of opvol gers.

AÍtilíel

6

:

Stjzigingen

6.1 Afspraken die in een overleg door contactpersonen van partijen uorden gemaakt

zullen niet
gelden als aanvulling of wijziging van deze overeenkomst. Partijen garanderen oveÍ en weer dat
de personen die namens hen aan overleg deelnemen bevoeSd zijn afspraken te maken.

6.2 Wijzigingen van deze Overeenkomst, alsmede aanwllingen

daarop, zijn slechts geldig voor
zover deze schriftelijk door daaÊoe baloegde personen zijn wereengekomen, door beide
partuen z'rjn goedgekeurd door middel van ondertekening en als addendum zijn toegwoegd aan
deze overeenkomst.

6.3 Wijzigingen of aanvullingen van deze Overeenkomst betreffen geen wezenlijke

wijzigingen op

deze overeenkomst of bijbehorende Bijlagen.

Arti kel

7.t

7

: Uitzendkradrten

Opdrachtgever is jegens de UiEendkracht en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de
nakoming van de uit aftikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee
samenhangende regelgeving voortvloeiende verflichtingen op het gebied van de veiligheid op
de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Als gevolg
daarvan zal Opdrachtgever onder andere de lokalen, werktuígen en gereedschappen waarin of
waarmee hlj de UiEendkracht werkzaamheden laat verrióten, zodanig inrichten en
onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden door de Uitzendkacht zodanige
maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te

4

0A

dat de Uitzendkracht bij het venichten van de werkzaamheden in de ruimste zin des woords
schade lijdt.
Opdrachtgever zal aan de UiEendkacht alle sctrade (inclusief kosten met inbegrip van de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de Uitzendkracht in het kader van de
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de aanbestedende dienst
daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.

7.2

7.3

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van de Uitzendkracht en/of
derden voorMoeiend of verband houdend met de OpdrachL waaronder begrepen aanspraken
in verband met de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer als - direct of indirect - werkgwer
van de Uitzendkracht. GGD Zaanstreek-Waterland zal Opdrachtnemer in dit kader volledig
schadeloosstellen (inclusief vergoeding van de kosten van Opdrachtnemer, waaronder de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand). "

Arti kel 8: Slottepali ng

8'l

8.2

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden GGD
Zaanstreek-Waterland vmr diensten en leveringen, voor zover daarvan in deze Overeenkomst
en Ín de bijlagen niet wordt afgeweken. De (wentuele) algemene voorwaarden van
opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn, vq)r zover aan de orde, van toepassing op alle

aanwllende, gelieerde en onderliggende Overeenkomsten alsmede alle (overige) afspraken ter
uiwoering van de overeenkomst die tijdens de loopUjd van deze overeenkomst tussen
Opdrachtgorer en O@rachtnemer worden gesloten.
8.3

Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst en de algemene Inkoopvoorwaarden
zullen Ín ieder gwal de volgende verplichUngen na het einde vàn de overeenkomst van
toepassing blijven: geheimhouding, aansprakelijkheid en geschilbeslechting, alsmede
verplichtingen welke naar hun aard de duur van de overeenkomst en de bijhorende Bijlagen
overstijgen.

GGD Zaanstreek-Waterland

Opdradrtnemer
Plaats: Breda

Datum

2A2t

Datum: 11 maart 2021

Rick Hof
ieke Gezondheid

cEo

Zaanstreek-Waterland

B.V

De rangorde van de diverse documenten is als volgt;

1. Raamovereenkomst;
2. Nota ('s) van inlichtingen;
3. Aanbestedingsdocument;
4. Algemene Inkoopvoorwaarden
5. Inschrijving.

GGD Zaanstreek
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Waterland;

