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Gemee~tte ~egnst~sd zcKgt v~os a~mdld~e van de kanditb~ter~
. t~sin~~ri~kom~+►voaern
ap~rad~t,ht het 8~~►~►ati
elMarma~nv~ ~~tet~si~ Ce~nee~+~
slab b~aakw~e
k
teh titttle doe~roephi~rYo~t'ir►
t +~kam~n.

Ott5

G
E~.~aans~ad is ~ra►~tw~vorde~k trpsX d~ a~gt~le van
f~z~~naflNTtck~r~~ldtln be~ir~sel voar~ opc~cf~t~r►lcart~ de f~c~p~drac ~t~t Wj kl~rter~. De bier bedoa da
F+~ ~ maantier►, t~fvaor pg~drachGat~ ko~t~'d~1n 15
maand~t eta tKtlt~ti~'~n24 wsr;~er wed.~~
4`~d~ra~a~ds~evaE►#jde~fca o~drach~t► tr~tdde
onttr~ vratk~e rsbe,~t~d~i►~~ het1c~eft vin ~t~n
~te~ ia~cdl~ u~Zs
G~m~e~i#ez
a mr~ rr~t tipvvan tip tiaor Flext+er~e
e Software ~,a~,de~teur ,wog cle
~ibd~r~$. ~►tieertfi~ ~a~sd enFl~tet ~e stknule~rt ~e
►tic fiat cio~ vin dt~zarraa u 'otam tit de
WtSt~arJr~g.
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Fie~rcE~t~k k tgt tWt~te~S~Zaan~adt,~d8 ic~nt
Ben Batt1~ We
i(n11r1~ltu~loo~i~ tie
1Aa~nhi~r+~e~►et~#a~r~k~eln~g.H~t~C~b~d
ra~t a~n~ni►~tw
k~nirrimt~mlgan
~relatadrdef~e van #~,7~~r
t~'a~t~r tit C8
7 i~od~ctiev~es van t!~tca~t~deat
is den
3094.ka~1 d#~ fey n
rearpert ~t'dpnb~gest~Id. Hetaft+ dektant
t~ r~icep~ret~ t~rt~woNk per
aixirdt~hC v~dear~e~aanstad.
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t~tensi~ becaattd~ kana~f~tE7~so per uurtat den rr~cimum van a5~~~
Per rn~and en ~€ ~00~ Cser ~sr~~Bae~nB~ B~+
~P ~vtt~t in hetka~van de prey vaar a~b~dsinscttak~I(ng. Oelmndid~~
behoud~ da~rb~ h@t~cht~de WYVB t~tketng.
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~l~~nsia V~c~tde and~ritd 7bedo~dp Irtko~n5ten m$tete o~sk~t
e~k~t6.I~d ~,~e ttWe~o5t~rt en
bet~att het pa~itievesaWat~aif~afilks uii aar~ G~treenGtZaanstad.Ft~ten
s~es~+2d~ce~tdaze
ate► oP
e~cs du~deU~ filet en stuurt diC al~rz~cht Batt C~r+eer~te Z~atlsSad, ~entee
~te Zeanstad ~ttttrE ~Ipdenste
vendB~►~ een ~Ctuur Yotn d!tl~edra$.

did ~0

~I~ke~~le ot~ders~e~t~Zaarrstad t~ delrnpCementade sn het b~t~r
in het~vat
gerneent~~aansbd~

~d ~,

F terlste leveR r1a aFtaop 1+att iedet`k~ler~derkwartaal een tn~rta~
mentrappar#a~ mkt daadn een s~iziChi
van d~ geleve~de ~et~sEverlenir4~ ~nr►m~en'ft~c-c~rachten, ptaatstngsduur,
ien c~tst~rbor~, tin~nd~le overaidttent alrerzid~k np k~t~c~a~tt~v~uy erf~. 0~~aan#~Nen k~ru~daten lnskr~om —
rapPorta g~ taiin ander6~ng
oVede~ t~ss~g~meehLe?,aanstad ~t Aext~'~ie or~twgdce~ wcfd~t
s.
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iVz~ kd~rka~ectd~kwmaaf vindt er np oQntaCtr~ir►eau~ een averlegplaa#s
tussen ~le~ttetWe ~r4~tnc~nt~
Zaar~tad over t~ v~t~an8 an d~ r+osuttaten:"

Lk1~3 FlaxCettS~e +Ryal rtlederje~r titprbJ~ck pan 1~►~E cte u~tsl~gasn fig ~n1~rne
Z4
voo~t~/P~B~voo~ hex nte~weiaar.
; ~t~a1~6. Flnatrt riN~ ~1b~►i

~

_

ts~oeu►aaed~n

_ .

ad fr~duslef een

6.2. F~dur ~ng
lid l

~ndEen desituatie als bedaeld in artiket 6.1 f[d 3zich
vaord~t, kart fCextensie na aflgop vats decont
rat~kpet atle
e2~t factuur 5turen aan de gemeer+te Zaanstatl. O~+deze factt+ur
wrmetdt FlerdenSie
Clmschrijving van de dienst {~mpleri~entafl~/afwi
kkeldienst/I)centes~,
Bedrag exclusief 6TW;
BedragindusiefB'iW;
Defacturen worden ges~tartl aan de gernegnte zaarLstad

tid 2

t.a.v.5irns~ne Veenema —de Caster.

Fleactens e vermeldt ap ate ondec tid ~no~tndefacEuren haac
Bl''N-n~mm~r

l d3

Gerrteente 2eansWd betaelt d~ onderli~i 1 b~cfireven
verxarnfac~uur bfnnen 30 daB~st rta de
factuurdatum.

Iad 4

Ftextenste betaalt, op basE~ r+ars een d~ideiijke spedfirati~~
het positieve saldo{artlke!S#id 9y 6tr~nen 3U
t~agen na
het betreffende halfjaaruitaan$emeente Zaans~~1.

Actikel7.AlSemene bepaifngen
T 1,1tVij~fgingen en aanvuUtngen
}ki

leder der partijen is gedurende de looptijd van de overeenkonts
f op basis van daarov~r gevae~rd averleg
~ecethNgd wijzigingen van of aanwNingen op deze averee
nkomst voor to ste~lert,

;ltd ~

L1lPj2igingen van of aanvuUingen np de overeenkorrtst zijn
slechts getdig Yc
overeengekomen.

lid 3

~e overeenkory~st wprdx pewijzigd# it~tCten ~n v

zak~'xl~sehr'rfte(~J~ zijtt

zoverw~tgeving dit noadzalCetiJk maakt.

.2Wartpr~tatie
~ndien den der partljer► tekort schiet in de nakwning van ern
of meet van zijn verpfichtingen uit hoofde van dexe
`overeenkomst, za[ de andere partij hem deswege in gebreke
stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichdnge
n
reeds blijvend gnmogefijk is, in welk geval de nalatige partij
anmiddellijk in vertuim ts. De ingebrekestelling zaf bi)
aangetekend schrijven ~eschieden, waarbtJ aan de nalatig
e partiJ een redetijke termijn zal warden gegund om afsnog
zijr~
verptichtingen na to komen. De paRij die toerekenbaartekort
sChiet in de nakomingvan zijn verpiichtingen is tege►lover
de andere partij aan~prakelijk voor vergoeding van de boor de
andere partij geteden c.q, to lijden schade.
7`.3, Overtnacht
d1

$ij een beroep np avermacht door een der partijen warden
d~ verpiichtingen wetke voortvloeien uit daze
o~ereenkomst opgeschart zolang de periode vanov
errnachi voortduurt, terwiJ4 part~jen over en xveer Been
schadevergoedingversthuldigd ziJn.

d2

In afwijking hiervan knmen partlJen overeen fat ilj, voor zover
er zith een situatie vagrdcet aIsbec~~r1in
artikel fi:?8 BW, indien van toepassing, wel schadevergoe
ding verschu4digd zijn.

d3

1n ~twijking van het eerste !id geldt dat (ndien ~~n der partije
n getiurende een periode van mee~r dan twintlg
wetkdagen ten gevo(ge van overmacht ntet kan nakom
en of #ekortschiet in de vofdoening van zipn verplict~tingen ap grond van daze overeenkomst, de andere panij het
recht heeft de ov~reenkomst docx middel van
een
aangetekend schrijven met onmtddellijke ingang buiten
rerhhte to onthinti~n, zQndet dat daarbij enig~°echt~g

scl`radevergoedingzal ~ntsEaan.
lido

Onderavermachtviordtiniedergevalnietve~an:gebrek
aanpersc
err/of toerekenbare tekortkomingen van door Flextensie ingesc
hakeld

l,Sta~an~n,~ekteWanpersoneei
e dee~ider.

Iid5

Pattijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroep
en fidien de 8esbetr~ffers~e partij zo spoedig
mogelljk, doch uiterUjk 6innen drie dagen na het optr~den van de situati
e van oue~madtt, Qnder overleggin~ v~tt
de no~ige bewijsstukken, de ~tederpar~j hij aa~getekend
SchriJven van eeritlet e1i~C beroep ire kennis stett.

7'.4.On#b(
!id

Bultenhetgeen eiders indere overee~tkomst is bepaa(d,geldt
dat iederder partiaen gerechttgd 1s deze
overeenkomst door middet van een aangetekend schrijven buiten
reeh#egeheel of gedeeltelijk to ontbinden,
indien de andere partij ook ~a schrifte~ijke aanmaning stelle
nde een redelijke termijn in gebreke bliJft aan
zl}r~
verpiichtingen uit deze overeenkomst to voldoen. Dit recht
komt ook aan ieder der partijen toe Ingeval van
vaartdurende en/of herhaatde~ijke tekortkomingen bij het nakom
en uan verplichtingen, ook indien deze
tekortkomingen op zichzelf 6eschouwd ontbinding mogelijk niet
rechtvaardigen. Sedc~elde tekarikomingen
xuilen zo spoedig mQgeiijk bip aangetekend schrijven en wed gertlot
iveerd aan de wederpart~j warden
gemeid.

old 2

leder der partijen gerechtigd Is deze ouereenkorstst zander dat enige aanma
n ng ofingebrekestellirtg zat zijn
uese~st, bulten rechte, door middei van een aangetekend sthrijv
en geheel of g~deelteliJk to antbinden indiett;
de andere partij dan wel een of meerdere besiuurders bij een gerecht
elijk vonnis dat kracht van gewijsde
heeft, wordt veroord~eld wegens deelneming aan een triminele organisatie,
omko~ir~,fraude of het
witwassen van geld;
ten aanzien van de andere partij surseance van befalingwQrd
t aangevraagd,dan wel ttat deze in een
dergelijke situatie verkeett;
ten aanzien van de andere partiJ faipissement wordt aa~gevraagd,
dan wel dat dez~e in een dergeiljke
situatle verkeert;
~p een aanmerke~Jk deei van het vermogen van de andere partij
exeeutoriaal bestag wordt geMe~tl
de andere partij wordt ortkbonden;
- de andere partij wordt overg2nomen doar of fuseerE met een andere rechts
persoon, tenzlj de
rechtsopvolger to kennen geeft de overeenkomst to wilfen vportze
tter~. leder der partijen zal zich bij de
overcame-offusiebesprek(ngen sterk maken, dat zijn rechtsopvolg
er deze avereenkomst voortzet;
- een der partijen in strijd met de wettelijke bepalingen
daaromtrent niet heeft Yoldaan aan de verplichtln
intake betaBng van trelastingen, en betalir~ van sociale verzekerings
een der partijen op het terrain van daze avereenkomst een ernstig premtes,
e beroepsfogt heeft gemaakt,waa~dt~01'
de ittte~ri[ei[ van die parttj in het ged(r~ komt.

~d 3

Path~en zijn verplicht elkaar bij aangetekend schriJven onmidd
ellijk op de h9ogCe#estein zad~a zlch art vats
ode
inlid ~ omschreven feiten of omstandfgheden wordoet.

~d ~

~1e~ensie verklaart dat op het moment van af~uiten
v
iin lid 2 aar~ de erdels.

~t1~

tM overeenkomst kan uos~rEs
maakt cq. zal maker.

daze nve~`e~nkom~tgeen,van de sltuaties als 6~dt~{

cclet~ otttbonden,i+ten v✓etgeving de lrrkooprelatle tussen

~,5. Afwtkket~8 b~4 or~tht~ndingov~e~nkcm~t

d

pastiijen onmoBeilji~

Ind 1

8i~ ornhinding van deze c~vereenkornst worden
in het helang van de kandidaterl tle iii behan
delirtg z~~rttlefleuopdrachten afgew]kkeld en behoudt Flextensie
voord~e flex-o~~cht~n rechtopve[~edtng
dc~rgeniiee~te
Xaanstad conform de onderhavige overeenkomsk

!Pd ~

BIJ Ctrtttalndin~ van de overeenkamst is Flextensie
verplicht a(le g~geYerts to uetStf2kk2rt W~~k
e b$ digd Iljtt 1t C
Contk Bring van de to verrichten activiteiten. eedoe
lde ge~e+aens zui}en door Flexter~siec~nv~twryid
en zonder
1co5t aan gemeente Zaanstad verstrekt warden.

~d 3

Yetplichtingen weike ~ta~r hun aard taesterttd zijn
om oak na ar~6indtctgvan de avereenkomst wort
to du~en
~7.oalsaspecten v,~tpt~vaty~lalijven na ontbindir~
v~n de o~rereenkot~5stvartkracht,

7.5.Overdr~ht rechLen +en plichten
Partijen ziJn niet gerechtigd hun rechten eri pli~h
ten uft deze overeenkom6t trntdet Sd1t'Iftelijke tct~
temming
defde aver to dragen. Partijen zijrtgerechtigc!aan het
vetienen vdn toestemmingvot~rwaarden to verbindert fi eeR
,
9,'~; ~+dletin'Ihoudieg
11d 1

fi~~+meettte Zaanstad en fle~€tensie behandelen a11e
informade aver individ~~e kandidaten,die
2ij tart beho~tte
van de uit~oering van deze overeenkomst
van elkaar verkrijgen, vertrouwelijk en waarborgen
dattleze
rsformatie niet aan derden bekend wordt~ Flext
ensie en gemeente Zaanstad dragen er xorg voor
dat deze
geheimhoudingsverplichtingdoor hun personee!en doa;
eventuee! bij de uitvaering van hun wet'ltzaattt
iheden
(ngeschakelde derden wordt r~ageleefd.

itd2

Het Is flextensie toegestaan relevante in{ormatle
over Ben esdiv~uele kandidaat der beschik~i
to skellett aan
Ben klant, vQor zover dit noodzakelijk is om Ben plaat
sing to kunnen realiseren.

Jid 3

Gemeente Zaanstad en flextensie xijn ermee t~eke
nd dat de wederzijds verstrekte gegevens aver
Uldivtdue(e
kandidaten persoansgegeriens zijn in de zinvan deWe
t eescherming Persgortsgegevens, en dat dez~
gegevens
warden be~andeld met inachtnemi van het in
deze wet bepaaide.

~`.$. ~eschillen
+Geschillen die tussen partijen ontstaa~ Haar aanle
iding vain deze overeenkomst zullen warden
besle
~evaegde Nederlandse rediter. Partijen zullen
zich Haar beste vermogen iospannen oht geschitlen chtdagrde
in der tninne to
regeien, alvorens zich'tot de t~Ctiter to wenden.
~.9.Pubticitei#
Gemeenta Zaanstad en F~extensie zutt~to
anderiing overleg en;n volkom~n afstemming
ent~ be~eikenc~~sensus
optreden inzake persinformatie, pers~blicatie
ert media informatie eartgaartde deze overeenkomst en
de daaraa~
gekoppelde samenwerking,

8
.~1~ogY~arrwaard~tt
~d I

Op deze ovet-eenkatrist zijn u'rtsluitend de taats
te versie van de algemene inkoopvaorvvaar
den v 't s~ VN6
van [oepassing. indien bepaiingen van ander
havige overeenkomst conflicteren rT~et
bepalingerl ~ttde
inkoopvoawaarden, prevaleren de bepalingen
van deze overeenkQmsi.

~d 2

~imttet~s~e v~}ste rl leveringsvot
ar;3~n t~adrukk~i~Is varr de hart,fRd
is doar Fle~ens~e ritet Haar ~ndet~al
gemer~ vaarNraa n v~nrr~z~,aak ~ off~~t+a +of an~r;dacumenten
stetats de~e ~1et to iag~nsAt'aak
~ij~ met ~f~ xo~arwaardan ~enoemd ortder
rid L

Ar~kad 9~B~ijfa~tt
be bijl~en wa~rttiaar iri dexe av~reenk
cxrutwordf v~rw4tcn,makers Mte~raal
~e t~~r~betaeb3~agen zijn:
deal u1tvas deze overeenkamst.
1. [nknopv<~on~raa~desrVNG;
2. gfferte f~acttrt~icdd 29sep
t~be~204
Indkn onverhoopt or~itde~kheid of
t~sc+~issieonistaat tossers tIe to arkikel 17,
oveneenko~ruthet eetsfgenoemd+~
document prtevateart haven tit WotBende genoer~de h~lage~,ge dtdat na de
dacurgen~.
Rldas or~ereengekomen ert in tw~ewud ap~e
steid.
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