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Bijlage A: Begripsomschrijvingen
Aanvullende diensten

: Diensten welke gerelateerd kunnen worden (direct of indirect)
aan de controle van de jaarrekening en overige verantwoordingen
en door het controleteam worden uitgevoerd.

Contractant

: Iemand (partij) die een overeenkomst heeft met een andere partij.

Goedkeuringstolerantie

: Is het bedrag dat de som van fouten aangeeft in de jaarrekening
of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening
maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de
jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt
beïnvloed.

Inschrijver

: Opdrachtnemer

Inschrijving

: De schriftelijke aanmelding tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.

Natuurlijke adviesfunctie

: Vanuit de controle geconstateerde zaken zoals: leemtes, risico’s,
knelpunten en verbeterpunten, welke als vanzelfsprekend worden
gemeld aan de opdrachtgever. Inclusief advisering en voorzien
van een standpunt van de opdrachtnemer.

Opdrachtgever

: De gemeenten Cranendonck, Heeze – Leende, Valkenswaard en
Waalre – het collectief van de samenwerkende gemeenten –, in
en buiten rechtelijk vertegenwoordigd door de burgemeester van
desbetreffende gemeente.

Opdrachtnemer

: De externe partij waarmee een nieuw contract wordt aangegaan.

Rapporteringtolerantie

: Is een bedrag gelijk aan of lager dan de bedragen voortvloeiend
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag
vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen.
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Bijlage B: Communicatiematrix
Tussentijdse controlewerkzaamheden
(aantal / uiterste termijn)

Cranendonck
Pre-audit gesprek met de gemeenteraad (1)
Pre-audit gesprek met college en/of
ambtelijke organisatie (2)
Overleg met college en/of ambtelijke organisatie betreffende bevindingen tussentijdse controle
Overleg met de gemeenteraad
betreffende bevindingen tussentijdse controle
Managementletter voor raad, college en ambtelijke organisatie betreffende tussentijdse controle
Specifieke zaken (max. 5) mbt
rechtmatigheid

Heeze-Leende

Valkenswaard

Waalre

Nee

Ja, sept./okt.

Nee

Ja, sept./okt.

Ja, datum
nader te bepalen (2)
Ja, 2 à 3 weken
na onderzoek
accountant
Nee

Ja, op verzoek

Ja, op verzoek

Ja, 2 à 3 weken
na onderzoek
accountant
Nee

Ja, datum
nader te bepalen (2)
Ja, 2 à 3 weken
na onderzoek
accountant
Nee

1 maand na
controle accountant
Ja, bij preauditgesprek

1 maand na
controle accountant
Ja, bij preauditgesprek

1 maand na
controle accountant
Ja, bij preauditgesprek

1 maand na
controle accountant
Ja, bij preauditgesprek

Ja, 2 à 3 weken
na onderzoek
accountant
Nee

(1) Het pre-audit gesprek zal gevoerd worden tussen de accountant en de auditcommissie/o.i.d.
(2) Het proces heeft nog geen vast (tijds)stramien. In overleg met de opdrachtnemer wordt het
tijdstip bepaald.
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Controle van de jaarrekening
(aantal / uiterste termijn)

Cranendonck

Heeze-Leende

Valkenswaard

Waalre

Pre-audit gesprek met de gemeenteraad (3)
Pre-audit gesprek met college en/of
ambtelijke organisatie
Overleg met college en/of ambtelijke organisatie betreffende bevindingen jaarcontrole
Overleg met de gemeenteraad
betreffende bevindingen jaarcontrole (3)

Ja, sept.

Ja, sept./okt.

Ja, sept.

Ja, sept./okt.

Ja, aug./begin
sept.
Ja, medio april

Ja, op verzoek

Ja, aug./begin
sept.
Ja, medio april

Ja, op verzoek

Ja, uiterlijk
begin mei (tbv
raad mei)

Ja, begin mei

Ja, uiterlijk
begin mei (tbv
raad mei)

Ja, mei

Verslag van bevindingen voor de
raad, college en ambtelijke organisatie betreffende jaarcontrole

Ja, conceptversie (college) medio
april. Definitieve versie
eind april.
Ja, bij preauditgesprek

Ja, conceptversie (college) medio
april. Definitieve versie
begin mei.
Ja, bij preauditgesprek

Ja, conceptversie (college) medio
april. Definitieve versie
eind april.
Ja, bij preauditgesprek

Ja, conceptversie (college) april/mei.
Definitieve
versie mei.

Specifieke zaken (max. 5) mbt
rechtmatigheid

Ja, april

Ja, april/mei

Ja, bij preauditgesprek

(3) Overleg vindt plaats met de raad, auditcommissie en/of met de commissie belast met financiële zaken.

De opdrachtgever behoudt zich het recht in overleg de termijnen aan te passen.
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Bijlage C:

Inschrijvingsbiljetten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsbiljet Gemeente Cranendonck
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De hierna te noemen inschrijver:
………………………………………………………….……………………………………………..………………………..
gevestigd te …………………………………………………………………………………………………………..…….
vertegenwoordigd door………………..……………… functie ……………………….……………………………
verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot: het verrichten van de accountantsdiensten in de Gemeente Cranendonck, volgens Programma van Eisen met kenmerk (SCINK/VALKENSWAARD/pveacc.01). Tevens verklaart de inschrijver de inkoopvoorwaarden, zie
bijlage H behorende bij het Programma van Eisen, te aanvaarden.
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Controle jaarrekening
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Aanvullende diensten; w.o. detachering, bijzondere advisering en interne controle (1):
Uurtarief partner/ eindverantwoordelijke
Uurtarief eerst verantwoordelijke
Uurtarief assistent (H.B.O.- niveau)
Uurtarief administratief medewerker (H.B.O.-niveau)
Uurtarief administratief medewerker (M.B.O.-niveau)
Uurtarief stagiaire
Uurtarief ……

Omschrijving:

Fixed price
in euro’s
(per verklaring)

Incidentele accountantsverklaring
Toelichting:
(1) Per soort/categorie medewerker

Handtekening inschrijver: ……………………………………………..……………………………….………

Plaats: …………………………………………………. Datum: …………………………………………………
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsbiljet Gemeente Heeze - Leende
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De hierna te noemen inschrijver:
………………………………………………………….……………………………………………..………………………..
gevestigd te …………………………………………………………………………………………………………..…….
vertegenwoordigd door………………..……………… functie ……………………….……………………………
verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot: het verrichten van de accountantsdiensten in de Gemeente Heeze - Leende, volgens Programma van Eisen met kenmerk (SCINK/VALKENSWAARD/pveacc.01). Tevens verklaart de inschrijver de inkoopvoorwaarden, zie
bijlage H behorende bij het Programma van Eisen, te aanvaarden.
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Controle jaarrekening (2)
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Aanvullende diensten; w.o. detachering, bijzondere advisering en interne controle (1):
Uurtarief partner/ eindverantwoordelijke
Uurtarief eerst verantwoordelijke
Uurtarief assistent (H.B.O.- niveau)
Uurtarief administratief medewerker (H.B.O.-niveau)
Uurtarief administratief medewerker (M.B.O.-niveau)
Uurtarief stagiaire
Uurtarief ……

Omschrijving:

Fixed price
in euro’s
(per verklaring)

Incidentele accountantsverklaring (2 )
Toelichting:
(1) Per soort/categorie medewerker
(2) Als enige gemeente in Nederland betaalt Heeze – Leende jaarlijks in december cijnsgeld1
uit (i.c. traditie). In het kader van ‘cijnsgeld’ is/wordt jaarlijks een incidentele accountantsverklaring opgesteld, die onderdeel uit maakt van de (fixed price) jaarrekeningcontrole.
De omvang van de administratie – en daarmee voor de controle – is beperkt. Kortom: deze verklaring telt niet mee bij de indicatie en wordt niet in rekening gebracht (onderdeel
fixed price jaarcontrole).

1

Is een vergoeding voor een heldendaad uit 1624, waarbij een barones door Leendenaren werd geholpen
toen de paarden van een koets op hol sloegen. Aanvankelijk mochten de dorpelingen hun schapen laten
grazen op de weilanden van de barones (graasrecht), maar later is dit omgezet in een geldbedrag. Thans
bedraagt deze € 3,50 per jaar. Dit kan door de rechthebbenden jaarlijks worden opgehaald (gebeurt lang
niet altijd door iedereen). Er zijn 2 (hoofd)straten, Leenderstraat en Oostrikkerstraat, die weer bestaan uit
een aantal andere straten uit Leende.
Gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre

Europese aanbesteding ‘accountancydiensten’

Handtekening inschrijver: ……………………………………………..……………………………….………
Plaats: …………………………………………………. Datum: …………………………………………………
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsbiljet Gemeente Valkenswaard
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De hierna te noemen inschrijver:
………………………………………………………….……………………………………………..………………………..
gevestigd te …………………………………………………………………………………………………………..…….
vertegenwoordigd door………………..……………… functie ……………………….……………………………
verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot: het verrichten van de accountantsdiensten in de Gemeente Valkenswaard, volgens Programma van Eisen met kenmerk (SCINK/VALKENSWAARD/pveacc.01). Tevens verklaart de inschrijver de inkoopvoorwaarden, zie
bijlage H behorende bij het Programma van Eisen, te aanvaarden.
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Controle jaarrekening
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Aanvullende diensten; w.o. detachering, bijzondere advisering en interne controle (1):
Uurtarief partner/ eindverantwoordelijke
Uurtarief eerst verantwoordelijke
Uurtarief assistent (H.B.O.- niveau)
Uurtarief administratief medewerker (H.B.O.-niveau)
Uurtarief administratief medewerker (M.B.O.-niveau)
Uurtarief stagiaire
Uurtarief ……

Omschrijving:

Fixed price
in euro’s
(per verklaring)

Incidentele accountantsverklaring

Toelichting:
(1) Per soort/categorie medewerker

Handtekening inschrijver: ……………………………………………..……………………………….………

Plaats: …………………………………………………. Datum: …………………………………………………
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijvingsbiljet Gemeente Waalre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De hierna te noemen inschrijver:
………………………………………………………….……………………………………………..………………………..
gevestigd te …………………………………………………………………………………………………………..…….
vertegenwoordigd door………………..……………… functie ……………………….……………………………
verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot: het verrichten van de accountantsdiensten in de Gemeente Waalre, volgens Programma van Eisen met kenmerk (SCINK/VALKENSWAARD/pveacc.01). Tevens verklaart de inschrijver de inkoopvoorwaarden, zie
bijlage H behorende bij het Programma van Eisen, te aanvaarden.
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Controle jaarrekening
Omschrijving:

Fixed price
in euro’s

Aanvullende diensten; w.o. detachering, bijzondere advisering en interne controle (1):
Uurtarief partner/ eindverantwoordelijke
Uurtarief eerst verantwoordelijke
Uurtarief assistent (H.B.O.- niveau)
Uurtarief administratief medewerker (H.B.O.-niveau)
Uurtarief administratief medewerker (M.B.O.-niveau)
Uurtarief stagiaire
Uurtarief ……

Omschrijving:

Fixed price
in euro’s
(per verklaring)

Incidentele accountantsverklaring

Toelichting:
(1) Per soort/categorie medewerker

Handtekening inschrijver: ……………………………………………..……………………………….………
Plaats: …………………………………………………. Datum: …………………………………………………
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Bijlage D: Verklaring uitsluitinggronden
Verklaring uitsluitingcriteria artikel 45 BAO (Staatsblad 2005, nummer 408)
Programma van eisen accountantsfunctie
Gegevens inschrijver:
Naam inschrijver
Adres
Postcode – woonplaats
Ondergetekende verklaart dat:
Conform artikel 45 BAO (Staatsblad 2005, nummer 408)
1. van gemelde onderneming geen veroordeling is uitgesproken zoals beschreven in artikel 45
lid 1 BAO;
2. gemelde onderneming niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens wie een surseance van betaling of een akkoord geldt of die
in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie;
3. van gemelde onderneming geen faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een
procedure van surséance van betaling of akkoord dan wel een ander soortgelijke procedure
die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de
Europese Unie;
4. gemelde onderneming niet bij een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de
op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie is
gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;
5. gemelde onderneming niet in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan,
vastgesteld op een grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;
6. gemelde onderneming aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van
de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is of van Nederland;
7. gemelde onderneming aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van
zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of
van Nederland;
8. gemelde onderneming zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die ingevolge de artikelen 45 tot en met 53 BAO
kunnen worden verlangd, of die inlichtingen niet heeft verstrekt.
Gegevens inschrijver
Plaats

Datum

Naam

Functie

Handtekening
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Bijlage E:

Verklaring financiële en economische draagkracht

Verklaring financiële en economische draagkracht
Programma van eisen accountantsfunctie
Gegevens inschrijver:
Naam inschrijver
Adres
Postcode – woonplaats
Financiële gegevens inschrijver
De inschrijver dient van de afgelopen drie boekjaren de volgende financiële gegevens aan te leveren. De gegevens dienen door een accountant van de inschrijver te zijn opgesteld en ondertekend.
Solvabiliteit van het bureau
Het liquiditeitskengetal (current ratio)
Winst voor belasting
De jaaromzet
De relatieve orderwaarde van deze aanbesteding in relatie tot de totale omzet in 2011 en de
verwachting voor 2012.
Financiële gegevens
Boekjaar 2008
Boekjaar 2009
Boekjaar 2010
−
−
−
−
−

Solvabiliteit
Current ratio
Winst voor belasting:
Jaaromzet:
Relatieve orderwaarde:
Gegevens inschrijver
Inschrijver verklaart met de ondertekening van deze verklaring dat deze betrekking heeft op het
kantoor welke de inschrijving doet en dat hij deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld.
Naam
accountantskantoor

Datum

Naam
accountant

Plaats

Handtekening
accountant
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Bijlage F:

Conformiteitlijst

Document / omschrijving gegevens
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Verklaring uitsluitinggronden
Bewijs beroepsbekwaamheid (uittreksel Kamer Van Koophandel of beroepenregister)
Verklaring financiële en economische draagkracht (inclusief financiële
samenvatting)
Gezamenlijke jaaromzet Nederlandse kantoren
Verklaring technische kwaliteit
Beschrijving organisatie
Verklaring inzake personeel, waaronder het bewijs van inschrijving in het
accountantregister
Verklaring verzekering
Referentielijst (incl. twee getekende tevredenheidsverklaringen; één van een referentiegemeente meer dan 40.000 inwoners en één van een minder omvangrijke gemeente
(20.000 – 35.000 inwoners))

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Overzicht themabijeenkomsten / publicaties
Overzicht (losse) onderzoeken gemeentelijke organisaties
Verklaring registratie als accountantsorganisatie
Uitgebrachte definitieve rapportage (managementletter en/of verslag
van bevindingen) bij een gemeentelijke organisatie
Plan van aanpak
Verklaring calamiteiten
Beschrijving onderscheidend vermogen
Verklaring acceptatie condities
Verklaring voldoen aan Programma van Eisen
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Bijlage G: Organogrammen deelnemende gemeenten
Gemeente Cranendonck

Gemeente Heeze - Leende
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Gemeente Valkenswaard
Organigram ambtelijke organisatie
gemeente Valkenswaard per 01.06.2010
Gemeentesecretaris/
algemeen directeur

(versie: 03.05.2010)

Samenwerkingsverband
werk en inkomen

Adjunct-directeur

Strategie en control

Advies en managementondersteuning

Zorg, welzijn en onderwijs

Financieel beheer en belastingen

Ruimtelijke ontwikkeling en economie

Facilitair bedrijf

Beheer openbare ruimte

Klantcontactcentrum

Brandweer

Vergunningen, toezicht en handhaving

Centrum voor muziek en dans

Sport

Gemeente Waalre
Organogram Gemeente Waalre
mei 2011

Gemeenteraad

College van B&W
Staf
controlteam
juridische zaken
informatisering
brandweer
rampenbestrijding
integraal veiligheidsbeleid
bestuurssecretariaat

Publiekszaken

Teams
Vergunningen
KCC/Burgerzaken
WMO
Handhaving & controle

Gemeentesecretaris

Beleid & Uitvoering

Teams
Ruimtelijke Ontwikkeling
Maatschappelijke Zaken
Civiel, verkeer en groen
Buitendienst

Raadsgriffier

Middelen & Ondersteuning

Teams
DIV & facilitair
ICT & geoinformatie
Financiën
WOZ & belastingen
Communicatie
P&O/SSC
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Bijlage H: Inkoopvoorwaarden
1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, daaronder begrepen opdrachten, met betrekking tot de levering van zaken en/of
diensten aan de gemeente Valkenswaard (hierna te noemen gemeente) door de wederpartij, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Onder diensten is in deze algemene voorwaarden de aanneming van werk begrepen.
2. Onder wederpartij wordt verstaan: de verkoper, opdrachtnemer, leverancier of aannemer.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij
schriftelijk tussen gemeente en wederpartij zijn overeengekomen.
5. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Indien de overeenkomst betrekking heeft op roerende zaken in het buitenland, dan zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing en is het Weens Koopverdrag 1980 en eventuele andere internationale regelingen inzake koop van roerende lichamelijke zaken uitgesloten.
6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. GELDIGHEID AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Een aanbod van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat het de gemeente heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van de gemeente tot het
doen van het aanbod een afwijkende termijn inhoudt. Ingeval van een inschrijving vangt
de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer door de gemeente een schriftelijke opdracht
bij de wederpartij wordt geplaatst ter aanvaarding van haar aanbod en/of indien partijen
de gemaakte afspraken hebben vastgelegd in een door partijen ondertekende overeenkomst.
3. De gemeente kan van de wederpartij verlangen dat deze de opdracht binnen een door
de gemeente te stellen termijn schriftelijk bevestigt.

3. PRIJZEN
1. De prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop
de aanpassing plaatsvindt.
2. De overeengekomen prijzen zijn, indien van toepassing, exclusief BTW en omvatten alle
kosten van de wederpartij in verband met de nakoming van haar verplichtingen.

4. LEVERING
1. De levering zal geschieden conform de toepasselijke bepalingen van “Incoterms”, laatste versie, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.
2. Levering geschiedt “Franco inclusief Rechten”, op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.
3. Indien de gemeente, voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de zaken
en/of diensten op een andere dan in de opdracht vermelde plaats worden geleverd of
verricht, is de wederpartij verplicht hieraan te voldoen.
4. Tenzij anders overeengekomen vangt de levertijd aan op de dag waarop door de gemeente schriftelijk de opdracht wordt gegeven dan wel op de dag dat de door partijen
getekende overeenkomst van kracht wordt; in geval van mondelinge of telefonische
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opdracht vangt de levertijd aan op de dag waarop de opdracht schriftelijk wordt bevestigd.
5. Indien de wederpartij op enigerlei wijze vervroegd wenst na te komen, is daarvoor
schriftelijke toestemming van de gemeente vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal betaling echter plaatsvinden conform de oorspronkelijk overeengekomen betalingstermijn(en).
6. Onverminderd het recht van de gemeente om nakoming en/of schadevergoeding te
vorderen en onverminderd het recht van de gemeente tot ontbinding, heeft de gemeente de bevoegdheid om bij iedere aan de wederpartij toe te rekenen tekortkoming aan de
wederpartij een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de
prijs van de gehele opdracht.
7. Onverminderd het bepaalde in lid 6 geeft de wederpartij onmiddellijk schriftelijk bericht
aan de gemeente zodra zij weet of behoort te weten dat de prestatie niet, niet tijdig of
niet naar behoren zal plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die de
aanleiding zijn van deze tekortkoming. Indien de zaken en/of diensten niet binnen de
overeengekomen termijn zijn afgeleverd en/of verricht, is de wederpartij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.

5. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
1. De gemeente is te allen tijde bevoegd in overleg met de wederpartij de omvang en/of
hoedanigheid van de te leveren zaken of te verrichten diensten te wijzigen. Wijzigingen
worden schriftelijk overeengekomen.
2. Indien een wijziging naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van de levering, is zij verplicht alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, de gemeente hieromtrent zo spoedig mogelijk maar in ieder
geval binnen acht dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te
informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de
gemeente onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg
niet tot overeenstemming leidt kan de wederpartij daaraan geen rechten ontlenen en
neemt de gemeente daardoor geen plichten op zich anders dan voortvloeiend uit de bestaande overeenkomst.

6. VERPAKKING EN VERZEKERING
1. De zaken moeten voor zover nodig behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd
worden dat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken.
De wederpartij zal zich ten genoegen van de gemeente voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.
2. De gemeente heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de wederpartij te retourneren. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij naar het verzendadres van de wederpartij.
3. De verpakking dient op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze te geschieden en
het verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk milieuvriendelijk te zijn.

7. KWALITEIT EN GARANTIE
1. De wederpartij garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat
de zaken en/of diensten beschikken over de eigenschappen en specificaties die zijn
overeengekomen, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het aan de wederpartij kenbaar gemaakte doel en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering. Indien de gemeente
constateert, dat het geleverde kwalitatief niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan datgene de wederpartij heeft gegarandeerd, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
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2. De gemeente is gerechtigd de te leveren zaken en/of diensten voor of na levering te
keuren en/of te beproeven.
3. De wederpartij verbindt zich alle gebreken die zich aan de geleverde zaken en/of diensten voordoen na de aflevering of voltooiing en gedurende een in de opdracht of overeenkomst bepaalde periode vanaf de ingebruikstelling van het object waaraan of waarvoor de levering verricht is voor haar rekening binnen de door de gemeente bij aanzegging gestelde redelijke termijn weg te nemen door herstel, vervanging of aanvulling,
tenzij blijkt dat deze gebreken het gevolg zijn van een normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. Indien de wederpartij het gebrek niet binnen de gestelde termijn herstelt, opheft of wegneemt, is de gemeente gerechtigd het nodige op kosten van de wederpartij uit te voeren of te doen uitvoeren.
4. Voornoemde periode wordt verlengd met het aantal dagen dat van het object waaraan
of waarvoor de levering of prestatie is verricht geen gebruik kon worden gemaakt wegens het wegnemen van de gebreken in de geleverde zaken of diensten.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging van de geleverde zaken of diensten, begint voor
het vervangen deel de hiervoor vermelde periode opnieuw te lopen. De wederpartij blijft
aansprakelijk voor verborgen gebreken die eerst na voornoemde periode blijken. Gehele
of gedeeltelijke vervanging leidt in geen enkel geval tot het verlies voor de gemeente
van rechten en aanspraken die zij met betrekking tot de (gedeeltelijk) vervangen zaken
en/of diensten had.

8. EIGENDOM EN RISICO
1. De eigendom en het risico van zaken gaan over van de wederpartij op de gemeente
vanaf het tijdstip van volledige levering.
2. Indien de gemeente de zaken echter afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op
goede gronden het recht op ontbinden van de overeenkomst of op vervanging van de
zaken inroept, blijven de eigendom en het risico van de zaken bij de wederpartij.

9. BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 30 dagen
na ontvangst van de factuur, mits de levering is goedgekeurd en alle bijbehorende bescheiden door de gemeente zijn ontvangen. De gemeente is gerechtigd de betaling op
te schorten totdat de wederpartij aan al haar openstaande verplichtingen heeft voldaan.
2. De wederpartij is verplicht op de factuur en begeleidende bescheiden het opdrachtnummer van de gemeente, alsmede de factuurdatum, factuuradres, naam van de opdrachtgever alsmede diens afdelingscode en (indien van toepassing) het artikelnummer
gespecificeerd naar aantal aan te geven. Bij niet-vermelding van één of meerdere relevante gegevens wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat de bedoelde gegevens zijn vermeld. Van het ontbreken van deze gegevens wordt de wederpartij zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
3. De gemeente is bevoegd te verlangen dat de wederpartij voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de gemeente acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij zeker te stellen.
4. Betaling van de leverantie en/of diensten ontslaat de wederpartij niet van enige garantie
en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

10. HULPMIDDELEN
1. Door de gemeente ter beschikking gestelde of voor rekening van de gemeente door de
wederpartij aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de gemeente c.q. worden eigendom van de gemeente op het moment van aanschaf of vervaardiging.
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2. De wederpartij is verplicht bedoelde hulpmiddelen voor zover mogelijk te merken als
herkenbaar eigendom van de gemeente, deze in goede staat te houden en voor haar risico te nemen, zolang de wederpartij ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.
3. Verandering aan bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan de gemeente, is slechts
toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

11. AANSPRAKELIJKHEID
1. De wederpartij is in verband met de door haar geleverde zaken en/of diensten aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding
van bedrijfsschade, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de gemeente. Deze aansprakelijkheid
strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij de
gemeente alsmede derden waarmee de gemeente verplichtingen is aangegaan.
2. De wederpartij vrijwaart de gemeente ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houdt met de door de wederpartij aan de gemeente geleverde zaken en/of diensten.
3. De wederpartij dient zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende te
verzekeren en verleent de gemeente desgewenst inzage in de betreffende polissen.
4. In geval van levering door wederpartij, van door medewerkers van de gemeente
Valkenswaard voor het vervullen van hun werkzaamheden te gebruiken materialen
en/of materieel, is wederpartij gehouden te leveren met inachtneming van de op het
moment van levering geldende arbo voorschriften en arbo normen.

12. GEHEIMHOUDING
1. De wederpartij is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle informatie en bedrijfsgegevens van de gemeente die haar uit hoofde van de relatie met de gemeente ter
kennis zijn gekomen.
2. Het is de wederpartij verboden bedoelde informatie en bedrijfsgegevens aan te wenden
voor eigen gebruik, anders dan ter uitvoering van deze overeenkomst, of gebruik door
derden.

13. INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De wederpartij garandeert dat het gebruik van de door haar geleverde zaken of van de
door haar ten behoeve van de gemeente gekochte of vervaardigde hulpmiddelen en
toebehoren evenals de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of
daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen en geen inbreuk zal
leveren op rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten
of andere rechten van derden.
2. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden die verband
kunnen houden met enige schending van de wederpartij van het in lid 1 gestelde en zal
de gemeente alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
3. Ten aanzien van de door de gemeente verstrekte tekeningen, ramingen, schema’s,
ontwerpen en dergelijke behoudt de gemeente zich naast het eigendomsrecht ook het
auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gemeente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond
of ter hand gesteld of door de wederpartij worden gebruikt ter vervaardiging van zaken,
het verrichten van diensten of uitvoering van werken waarop deze betrekking hebben.
4. Indien de geleverde prestatie bestaat uit het verrichten van diensten draagt de wederpartij, indien toepasselijk het auteursrecht uitdrukkelijk over aan de gemeente en verricht daartoe, voor zover noodzakelijk, op eerste verzoek van de gemeente al die
(rechts)handelingen die daarvoor nodig zijn.
Gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre

Europese aanbesteding ‘accountancydiensten’

14. OVERDRACHT EN UITBESTEDING
1. De wederpartij zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente heeft het recht aan deze
toestemming voorwaarden te verbinden.
2. De wederpartij behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente
voor uitbesteding aan derden. De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden
en zal de gemeente vrijwaren voor elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid en/of andere wetten en regelingen.

15. ONTBINDING
1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen is de gemeente bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en zodra:
− de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst;
− de wederpartij in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt;
− door of vanwege de wederpartij enig voordeel is aangeboden of verschaft aan personeel of vertegenwoordigers van de gemeente.
2. Indien de overeenkomst is ontbonden, is de wederpartij verplicht de reeds aan haar voldane betalingen aan de gemeente terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de betalingen hebben plaatsgevonden.
3. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden bestaat de terugbetalingsverplichting
alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.
4. Door de ontbinding worden alle openstaande vorderingen van de gemeente onmiddellijk opeisbaar.

16. GESCHILLEN
Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een
oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk en
aangetekend verklaart aan de wederpartij.
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Bijlage I:

(Concept)contract

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overeenkomst Accountancydiensten gemeente ……. (opdrachtgever)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ondergetekenden:
Gemeente (opdrachtgever) gevestigd te ………….., ten deze vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer ………., handelend ter uitvoering van het besluit van de raad van <datum>,
hierna te noemen:
Opdrachtgever;
En
<Naam Opdrachtnemer>, gevestigd te <plaats>, <straat>, <postcode> en geregistreerd in het
handelsregister onder nummer <kvknr.>, hierna te noemen:
Opdrachtnemer;

In aanmerking nemende dat:
• Opdrachtnemer er zijn bedrijf van maakt om onder meer accountantscontroles uit te voeren
bij overheidsorganisaties als provincies en gemeenten, additionele controles uit te voeren
en te adviseren over verbetering van de inrichting en werking van betreffende overheidsadministraties;
• Opdrachtgever een Europese openbare aanbesteding heeft uitgeschreven om een overeenkomst aan te gaan voor de uitvoering van accountancydiensten, waarmee hij op basis van
economisch meest voordelige aanbieding wenst te contracteren;
• Opdrachtnemer heeft ingeschreven op deze aanbesteding en op <datum> een offerte uitgebracht;
• Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de uitvoering van de gevraagde dienstverlening heeft
gegund onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze overeenkomst;
• Partijen voor de uitvoering van genoemde dienstverlening een contractuele relatie willen
aangaan en de voorwaarden, waaronder de werkzaamheden zullen plaatshebben, schriftelijk willen vastleggen;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Onderwerp overeenkomst
1. Opdrachtgever geeft opdracht aan Opdrachtnemer tot het verrichten van de diensten, zoals
omschreven in het Programma van Eisen <datum en kenmerk>, welke opdracht Opdrachtnemer aanvaardt.
2. De Nota van Inlichtingen <datum en kenmerk>, het Programma van Eisen, inclusief de
daarbij behorende bijlagen, en de offerte <datum en kenmerk> zijn als respectievelijk bijlage 1, 2 en 3 aan deze overeenkomst gehecht en maken daarvan een integraal onderdeel uit.
3. De Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever (De algemene inkoopvoorwaarden
van de gemeente Valkenswaard) zijn van toepassing voor zover daarvan in de onderhavige
overeenkomst niet wordt afgeweken. Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet
van toepassing op deze overeenkomst.
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4. De navolgende documenten maken deel uit van deze overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde document boven
het later genoemde en wel als volgt:
1) deze overeenkomst;
2) de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Valkenswaard;
3) de door Opdrachtnemer te verrichten diensten voldoen aan de eisen gesteld in het Programma van Eisen;
4) de door de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte met bijlagen.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 3 (drie) boekjaren, ingaande vanaf boekjaar 2012, na verloop waarvan de overeenkomst van rechtswege is geëindigd.
2. Na afloop van deze periode kan de overeenkomst eenzijdig van gemeentewege twee maal
verlengd worden met 1 (één) boekjaar.

Artikel 3. Betaling
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen voor de in de bijlage 1, Programma van Eisen
hoofdstuk 2 omschreven activiteiten, zijnde:
1. controle van de jaarrekening van de gemeente; met inbegrip van de onder de SISA ressorterende regelingen
2. specifieke verklaringen
3. strategische advisering aan het college en de organisatie
een vaste prijs van <bedrag>, exclusief BTW, overeen overeenkomstig bijlage 2 (offerte).
2. Voor activiteit 4 (additionele werkzaamheden) wordt voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden per opdracht een offerte opgesteld waarin een vaste prijs wordt aangeboden, gebaseerd op het uurtarief zoals aangeboden bij onderhavige aanbesteding. De werkzaamheden starten nadat het college opdracht heeft verleend naar aanleiding van de offerte. Werkzaamheden waarvoor opdrachtgever geen schriftelijke opdracht heeft verleend
voor aanvang van werkzaamheden, worden niet vergoed.
3. Betaling van de prijs met betrekking tot de controle van de jaarrekening vindt per kwartaal
achteraf plaats op basis van de voortgang van de controle. Opdrachtgever betaalt het verschuldigde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 30 dagen na de ontvangst van de factuur.

Artikel 4. Rapportage
1. Opdrachtnemer draagt zorg voor schriftelijke verslaglegging aan de gemeenteraad en/of
het college aansluitend op het cyclisch informatievoorzieningsproces van de gemeente.
2. Opdrachtnemer stelt ten behoeve van de gemeenteraad en het college een resumé van alle
uitgevoerde controlebevindingen op.
3. Opdrachtnemer stelt ten behoeve van het gemeenteraad en/of college een managementletter op, waarin opgenomen een totaalbeeld ten aanzien van de zelfstandige administraties.
4. Opdrachtnemer stelt ten behoeve van de gemeenteraad een Rapport van Bevindingen op.
5. Opdrachtnemer geeft, indien noodzakelijk, ten behoeve van verschillende instanties deelverklaringen af.
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Artikel 5. Garantie
Opdrachtnemer garandeert dat:
1. hij de door of namens hem te verlenen diensten op zorgvuldige en vakbekwame wijze uitvoert;
2. de door of namens hem te verlenen diensten en de resultaten daarvan zullen voldoen aan
de vereiste kwalificaties;
3. voor de duur van deze overeenkomst zijn personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.

Artikel 6. Vervanging Personeel
1. Opdrachtnemer zal personeelsleden tijdelijk of definitief mogen vervangen, na overleg met
de Opdrachtgever. Opdrachtnemer brengt Opdrachtgever (voor zover van toepassing) hiervoor geen hogere uurtarieven in rekening. Ter bestendiging van de continuïteit zetten partijen zoveel mogelijk dezelfde personen in, waardoor de last voor de Opdrachtgever tot een
minimum wordt beperkt.
2. Bij iedere vervanging van personeelsleden stelt Opdrachtnemer, zonder dat dit voor Opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangend personeel beschikbaar dat qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring van minimaal gelijk niveau is als het oorspronkelijk ingezette personeel.
3. Inwerkkosten voor vervangend personeel worden niet in rekening gebracht.
4. Opdrachtnemer is verplicht zijn personeel, dat wegens ziekte niet in staat is werkzaamheden te verrichten direct na melding van de ziekte te vervangen.
5. Indien Opdrachtgever van mening is dat een of meer personeelsleden van Opdrachtnemer
niet c.q. niet goed voldoet, danwel niet bereid of in staat is de werkzaamheden naar behoren te verrichten, vervangt Opdrachtnemer dit personeelslid of deze personeelsleden. Hiertoe is onder meer aanleiding, indien door een of meerdere personeelsleden van Opdrachtnemer in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige
andere wijzen het vertrouwen van Opdrachtgever is geschonden. Het tweede lid is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Meer-/minderwerk
1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de omvang van de door Opdrachtnemer op grond
van deze overeenkomst te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter
niet dan na voorafgaand overleg. Opdrachtnemer bevestigt schriftelijk verzoeken tot meer/minderwerk van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer geeft de financiële en andere consequenties hiervan in een offerte aan.
3. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte inzake meer- /minderwerk
uitsluitend schriftelijk aanvaarden.

Artikel 8. Informatieverplichting
Een partij informeert de andere partij, voor zover die situatie al van toepassing kan zijn, onmiddellijk over:
• een wijziging van zijn statuten;
• een dreiging dat hij in de toestand komt te verkeren dat hij heeft opgehouden te betalen of
het voornemen om zijn faillissement of surseance van betaling aan te vragen;
• aan hem verleende surseance van betaling en zijn faillietverklaring;
• overmacht of dreigende overmacht waardoor hij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
niet meer nakomt of waardoor dreigt dat hij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet
meer zal kunnen nakomen;
• alle andere feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering
van deze overeenkomst.
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Artikel 9. Toestemming voor overdracht of verpanding vorderingen
Opdrachtnemer behoeft toestemming van Opdrachtgever voor het overdragen of verpanden
van zijn vorderingen op Opdrachtgever op grond van deze overeenkomst aan anderen dan aan
zijn vaste bankrelatie.

Artikel 10. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer houdt alle door hem uit hoofde van deze overeenkomst verkregen gegevens van Opdrachtgever alsmede gegevens van derden geheim. Opdrachtnemer gebruikt
deze gegevens slechts ter vervulling van de in deze overeenkomst vastgelegde opdracht.
2. Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van deze overeenkomst melding maken.
3. Opdrachtnemer zal de door hem ingezette personen vooraf een geheimhoudingsverklaring
laten tekenen en zendt hiervan voor de aanvang van de werkzaamheden een afschrift aan
Opdrachtgever.

Artikel 11. Bewaren en beveiligen van gegevens
Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de gegevens, die in het kader van de uitvoering van de
opdracht worden verkregen en verwerkt, op zorgvuldige wijze worden bewaard en beveiligd.
Daartoe treft Opdrachtnemer in ieder geval technische en organisatorische voorzieningen op
een passend niveau ter voorkoming van:
• verlies of beschadiging van gegevens;
• onachtzaamheid, verkeerd gebruik en onnodige verzameling of onrechtmatige verwerking;
• ongeoorloofde toegang of inzage in de gegevens.

Artikel 12. Vrijwaring
1. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en de leden en werknemers van Opdrachtgever
voor alle aanspraken of gestelde aanspraken van derden ten opzichte van Opdrachtgever en
de leden en werknemers van Opdrachtgever, die voortvloeien uit de uitvoering van deze
overeenkomst door Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer verplicht zich tot het vergoeden van alle kosten en schade die Opdrachtgever en de leden en werknemers van Opdrachtgever maken of lijden door in het eerste lid
bedoelde aanspraken.

Artikel 13. Ontbinding in bijzondere gevallen
Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt tot ontbinding van deze overeenkomst, is een
partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, deze overeenkomst door een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang of met ingang van een daarbij
aangegeven datum te ontbinden, voor zover die situatie al van toepassing kan zijn, indien:
• de andere partij:
a. surseance of voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
b. faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. wordt geliquideerd of de huidige onderneming staakt;
d. fuseert of hij zijn onderneming overdraagt;
• beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij.
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Artikel 14. Opzegging
1. Opdrachtgever kan deze overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang of met ingang van een bij die opzegging vermelde datum opzeggen.
2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst niet opzeggen.

Artikel 15. Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst
1. Als de overeenkomst met toepassing van artikel 14 door opzegging van Opdrachtgever
eindigt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uitsluitend vergoeding verschuldigd van de
tot het moment van opzegging gewerkte uren.
2. Als Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt door een tekortkoming in de nakoming van
één van de verplichtingen van Opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst, of ontbindt met toepassing van artikel 13, is Opdrachtgever niets aan Opdrachtnemer verschuldigd.
3. Verplichtingen uit deze overeenkomst, die naar hun aard zijn bestemd om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst
bestaan. Daartoe behoren in ieder geval de verplichtingen in:
 artikel 10 over geheimhouding;
 artikel 11 over bewaren en beveiligen van gegevens;
 artikel 12 over de vrijwaring.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 17 over toepasselijk recht en de bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan en die niet in
der minne kunnen worden opgelost, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den
Bosch. Partijen kunnen evenwel overeenkomen dat geschillen worden gearbitreerd.

Artikel 17. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst
Wijzigingen van of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden na wederzijds akkoord tussen partijen van kracht door een door beide partijen ondertekend schrijven, dat
aan deze overeenkomst wordt gehecht en geacht wordt daarvan deel uit te maken.

Artikel 18.Overige bepalingen
1. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij
deze schriftelijk zijn bevestigd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
te [plaats opdrachtgever] op [datum]

Opdrachtgever,………………………………………….Opdrachtnemer……………………..……….
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