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Bijlage 3 Raamovereenkomst inzake spoed procedure inhuur personeel covid-l9
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Komen als volgt oyereen:

Artikel 1: Aard van de overeenkomst

1.1 onderwerp van deze overeenkomst is inhuur van personeer coVID-l9.

r'2 De opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst aan opdrachtgeveruitzendkrachten leveren overeenkomstiq. 
!ét nanoesteaingiáocument, de daarbij horendeBijlagen, het gestelde in de Nota van Inlichtingen van ópár*6tg"uur en de ingediendeInschrijving van opdrachtnemer en de voorwaarden 

"n 
'bupaling"n 

van deze o-vereenkomst,inclusief bijlagen.

Artikel 2: Aanvang en duur van de overeenkomst

2'7 Deze overeenkomst is van kracht met ingang van 1 maart 202r enheeft een looptijd van 9maanden en eindigt derhalve op 31 december 202t.

2'2 De overeenkomst kan,driemaaldoor opdrachtgever éénzijdigworden verlengd voor de duurvan twaalf (12) maanden. opdrachtgever geeft dit tenminste"arie (3) maanJËn uun.tàuor"nschriftelijk aan,

2'3 De overeenkomst kan op ieder moment worden opgezegd met wederzijdse instemming.

2'4 Partijen staan er over en weer voor in, dat bij de overdracht van het bedrijf/instelling aan eenderde of bij overdracht van de zeggensciap ó*r éer ;u;;;;"r aan een derde, de rechten enverplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomrt à"siu*Uligd door de derde wordenovergenomen.

AÉikel3: Prijzen

Functies Uuftarief
excl. bhr

Avondtoeslag
v.a.22;OO

Zaterdag
toeslag

Zondag
toeslag

Atts isati € 65.00 I50o/o 775o/o 2OOo/o
Arts BCO/vacc, (wel € 80,00 750o/o t75o/o 200o/o
Arts BCO geen/wel specialisatie ZZP € 80,00 n.v.t n.v,t n.v.t.
BCO belteam € 42,00 75Oo/o 775o/o 200o/o
BCO medewerker c 42,00 1500/o L75o/o 200o/o
Coórdinator € 70,00 I50o/o !75o/o 200o/o

coórdinator uitzendkracht uk) € 65,00 150o/o L75o/o 200o/o
Dag coórdinator ZZp € 80.00 n,v.t. n.v.t. n.v,t.
Teststraatmedewerker aangever € 32.50 150o/o t75o/o 200o/o
Teststraatmedewerker administratie € 32,50 LSDo/o 175o/o 200o/o
Teststraatmedewerker bemonsteraar uk € 39,00 750o/o 775o/o 2D0o/o
Teststraatmedewerker bemonsteraar € 50.00 150% t75o/o 200o/o
Teststraatmedewerker r € 32.50 L50o/o 775o/o 2OOo/o
Vaccinatiemedewerker host € 32,50 750o/o L75o/o 200o/o
Vaccinatiemedewerker € 36,90 L50o/o 175o/o 2o0o/o
Vaccinatiemedewerker

€ 33.00 750o/o 175o/o 20oo/o

!a;te prijs per uur per functie vanaf 1 maart202rtot en met 31 december 2021.Reiskosten is € 0,19 per km en Dienstreizen (reizen tussen verschilÈnoe locaties/posten) €per km.
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7.2 Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht alle schade (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.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van de Uitzendkracht en/of
derden voortvloeiend ofverband 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
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand)."

Aftikel S: Slotbepaling

8.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden GGD
Zaanstreek-Waterland voor diensten en leveringen, voor zover daaruan in deze Overeenkomst
en in de bijlagen niet wordt afgeweken. De (eventuele) algemene voorwaarden van
opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk 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) afspraken 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 van 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 Opdrachtnemer

Plaats: Amsterdam

Datum: I maart202t

m

rL 202I

Gezondheid
OR Zaanstreek-Waterland

De rangorde van de diverse documenten is als volgt:

Raamovereenkomst;
Nota ('s) van inlichtingen;
Aanbestedingsdocu ment;
Algemene Inkoopvoorwaarden GGD Zaanstreek - Waterland;
Inschrijving.

Dhr. J.J.J. Verheule
Key Account Directeur
Maandag Interim Professionals B.V.
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