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Bijlage 3 Raamovereenkomst inzake spoed procedure inhuur personeel Covid-l9
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Aftikel 1: Aard van de overeenkomst

1'1 onderwerp van deze overeenkomst is inhuur van personeel covlD-lg.

I'2 De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst aan opdrachtgever
uitzendkrachten leveren overeenkomstig het Aanbestedingsdocument, de daarbij Ëorende

Ptjlugql,. 
het gestelde in de Nota van Inlichtingen van opàrachtgever en de ingeiiende

Inschrijving van opdrachtnemer en de voorwaarden en bepalingen van deze óereenkomst,
inclusief bijlagen.

Artikel 2: Aanvang en duur yan de overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst is van kracht met ingang van I maart 2O2l en heeft een looptijd van 9
maanden en eindigt derhalve op 31 december 2O2I.

2.2 De Overeenkomst kan.driemaal door Opdrachtgever éénzijdig worden verlengd voor de duur
van twaalf (12) maanden. opdrachtgever geeft dit tenminlte drie (3) maandén van tevoren
schriftelijk aan.

2.3

2.4

De Overeenkomst kan op ieder moment worden opgezegd met wederzijdse instemming.

Partijen staan er over en weer voor in, dat bij de overdracht van het bedrijf/instelling aan een
derde of bii overdracht van de zeggenschap over één cler partijen aan een derde, dárechtcn cn
verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst ongewijiigd door de derde worden
overgenomen.

AÉikel3: Prijzen

Functies Uurtarief
excl. btrr

Avondtoeslag
v.a.22:OO

Zaterdag
toeslag

Zondag
toeslag

Arts BCO/vacc, specia € 65,00

€ 80,00

150o/o t75o/o 2OOo/o
Arts BCO/vacc. 150o/o t75o/o 20oo/o
Arts BCO geen/wel specialisatie ZZp € 80,00 n.v.t n,v.t n.v.t.
BCO belteam € 42.00 150o/o t75o/o 2OOo/o

BCO medewerker € 42,00 150% t75o/o 200o/o
Coórdinator € 70,00 150o/o t75o/o 2$0o/o
Dag coórdinator uitzendkracht (uk) € 65,00 l50o/o 175o/o 200o/o
Dag coórdinator ZZP € 80.00 n.v.t. n.v.t, n.v.t.
Teststraatmedewerker aangever € 32,50 l50o/o 775o/o 200o/o
Teststraatmedewerker admi nistratie € 32,50 150% 175o/o 200o/o
Teststraatmedewerker bemonsteraar uk € 39,00 tSDo/o L75o/o 2OOo/o

Teststraatmedewerker bemonsteraar € 50.00 150% L75o/o 200o/o
Vaccinatiemedewerker host € 32,50 t50o/o t75o/o 200o/o
Vaccinatiemedewerker gediplomeerd € 36,80 1,50o/o t75o/o 2o0o/o
Vaccinatiemedewerker ongediplomeerd € 33,00 150o/o t75o/o 2OOo/o

Vaste prijs per uur per functie vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.
Reiskosten is € 0,19 per km en Dienstreizen (reizen tussen verschillende locaties/posten) € 0,2g
per km.
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7.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van de Uitzendkracht en/of
derden voortvloeiend of verband houdend met de Opdracht, waaronder begrepen aanspraken
in verband met de aansPrakelijkheid van de Opdrachtnemer als - direct of 

-indirect 
- werkgever

van de Uitzendkracht. GGD Zaanstreek-Waterland zal Opdrachtnemer in dit kader volledig"
schadeloosstellen (inclusief vergoeding van de kosten van Opdrachtnemer, waaronder de
daadwerkel ij ke kosten va n rechtsbijsta nd).,'

Aftikel8: Slotbepaling

8'1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden GGD
Zaanstreek-Waterland voor diensten en leveringen, voor zover daarvan in deze Overeenkomst
en in de bijlagen niet wordt afgeweken. De (eventuele) algemene voorwaarden van
opdrachtnemer zijn uítdrukkelijk niet van toepassing.

8.2 De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn, voor zover aan de orde, van toepassing op alle
aanvullende, gelieerde en onderliggende Overeenkomsten alsmede alle (overige) afsf,raken ter
uitvoering van de overeenkomst die tijdens de looptijd van deze overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gesloten.

8'3 ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst en de algemene Inkoopvoorwaarden
zullen in ieder geval de volgende verplichtingen na het einde vàn de overeeni<omst van
toepassing blijven: geheimhouding, aansprakelijkheid en geschilbeslechting, alsmede
verplichtingen welke naar hun aard de duur van de overeènkomst en de bfirorende Bijlagen
overstijgen.

GGD Zaanstreek-Waterland Opdrachtnemer

Plaats: Breda

Datum: t2 maart2D2I

ndam

Publieke Gezondheid
De heer R. Smeets
Algemeen directeur
AmbuCare B.V.Zaanstreek-Waterland

De van de diverse documenten is als volgt:

1, Raamovereènkomst;
2. Nota ('s) van inlichtingen;
3. Aanbestedingsdocument;
4. Algemene Inkoopvoorwaarden GGD Zaanstreek - Waterland;
5. Inschrijving.
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