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 Geachte  

 Tot op heden heeft vtsPN gebruik gemaakt van uw diensten op basis van de overeenkomst 

"EA movk Inhuur extern personeel vanaf schaai  personeel en organisatie INSPANNING 

(BZK)°,  met referentienummer 2008-0000098941, tussen uw organisatie en BZK, aan welke 

overeenkomst vtsPN als deelnemer was verbonden. 

Deze overeenkomst Is beëindigd per 28-02-2012. Dit neemt niet weg dat vtsPN vooralsnog 

graag gebruik wil blijven maken van uw dienstverlening op basis van dezelfde voorwaarden. 

(n dit kader wil vtsPN met u overeenkomen dat vtsPN gedurende 1 Jaar, dat wil zeggen van 

 tot en met  gebruik kan blijven maken van de diensten van uw 

organisatie uit de hierboven genoemde overeenkomst conform de voorwaarden van deze 

overeenkomst (inclusief de tussentijds overeengekomen wijzigingen op deze overeenkomst), 

met inbegrip van de tarieven zoals opgenomen in de bijlage bij dere brief. De vtsPN wenst 

zich het recht voor te behouden deze overeenkomst met u te verlengen, door uiterlijk é én 

maand voor afloop van deze overeenkomst dit schriftelijk aan u mede te  

Wij willen u vragen akkoord te gaan met voorgestelde overeenkomst en daartoe deze brief 

getekend aan vtsPN te retourneren op het volgende adres: 
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(schaal 14 en 
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> Geachte heer 

Tot op heden heeft vtsPN gehruik gemaakt van uw diensten op hasis van de overeenkomst 

"EA movk Inhuur extern personeei vanaf schaal 10; interim- en projectmanagement 

INSPANNING (BZK)", met referentienummer 2008-0000099048, tussen uw organisatie en 

BZK, aan welke overeenkomst vtsPN als deelnemer was verhonden. 

Deze overeenkomst is heëindigd per 28-02-2012. Dit neemt niet weg dat vtsPN vooralsnog 

graag gehruik wil blijven maken van uw dienstverlening op basis van dezelfde voorwaarden. 

In dit kader wil vtsPN met u overeenkomen dat vtsPN gedurende 1 jaar, dat wll zeggen van 

01-03-2012 tot en met  gehruik kan blijven maken van de diensten van uw 

organisatie uit de hierboven genoemde overeenkomst conform de voorwaarden van deze 

overeenkomst (inclusief de tussentijds overeengekomen wijzigingen op deze overeenkomst), 

met inbegrip van de tarieven zoals opgenomen in de hijlage hij deze brief. De vtsPN wenst 

zich het recht voor te behouden deze overeenkomst met u te verlengen, door uiterlijk é én 

maand voor afloop van deze overeenkomst dit schriftelijk aan u mede te delen. 

Wij willen u vragen akkoord te gaan met voorgestelde overeenkomst en daartoe deze hrief 

getekend aan vtsPN te retourneren op het volgende adres: 
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BIJLAGE TARIEVEN: 

Maximale uurtarieven voor de periode van 1 maart  tot en met 28 februari  

Functiestramien Niveau iaag 

(schaal 12 en  

Niveau midden 

(schaal 14 en  

Niveau hoog 

(schaa! 16 en 17) 

(Programma)management 

Functiestramien Niveau laag 

(schaal 9) 

Niveau midden 

(schaal 10) 

Management 

ondersteuning 
€ • 
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Datum  

O 5 JUNI 2012 

 Geachte   

 Tot op heden heeft vtsPN gebruik gemaakt van uw diensten op basis van de overeenkomst 

"EA movk Inhuur extern personeel vanaf schaal  audit en accountancy en financieel-

bedrijfseconomisch INSPANNING (BZK)", met referentienummer 2008-0000098982, tussen 

uw organisatie en BZK, aan welke overeenkomst vtsPN als deelnemer was verbonden. 

Deze overeenkomst Is beëindigd per 28-02-2012. Dit neemt niet weg dat vtsPN vooralsnog 

graag gebruik wil biijven maken van uw dienstveriening op basis van dezelfde voorwaarden. 

In dit kader wil vtsPN met u overeenkomen dat vtsPN gedurende 1 jaar, dat wil zeggen van 

01-03-2012 tot en met 28-02-2013, gebruik kan blijven maken van de diensten van uw 

organisatie uit de hierboven genoemde overeenkomst conform de voorwaarden van deze 

overeenkomst (inclusief de tussentijds overeengekomen wijzigingen op deze overeenkomst), 

met inbegrip van de tarieven zoals opgenomen in de bijlage bij deze brief. De vtsPN wenst 

zich het recht voor te behouden deze overeenkomst met u te verlengen, door uiterlijk één 

maand voor afloop van deze overeenkomst dit schriftelijk aan u mede te delen. 

Wij willen u vragen akkoord te gaan met voorgestelde overeenkomst en daartoe deze brief 

getekend aan vtsPN te retourneren op het voigende adres: 



Onderwerp 

Datum 

Btad 

MOVK BZKArtsPN 
06-04-2012 
  3 

 
•  vts Politie Nederland 

VtsPN 

De  

Hoofd Contract- en Leveranciersmanagement 

Antwoordnummer 1027 

 VB DRIEBERGEN 



 MOVK    vts Politie Nederland 
Datum 06-04-2012 

Btad 3 van 3 

•  BIJLAGE TARIEVEN: 

Maximale uurtarieven voor de periode van 1 maart 2012 tot en met 28 februari 2013 

Functiestramien Niveau laag (schaal Niveau midden Niveau hoog 

11) (schaal 12 en 13) (schaal 14 en 

hoger) 

Advies € • €•1 
Planning en control   
Functiestramien Niveau laag (schaal Niveau midden 

(schaal 10 en 11) 

Administratie en € • € • 
beheer 

Functiestramien Niveau laag (schaal Niveau midden Niveau hoog 

  11)* (schaal  en 13)** (schaal 14 en 

hoger)*** 

Auditing € • 

* Functies op dit niveau zijn Auditmedewerker en Senior auditmedewerker 

** Functies op dit niveau zijn Junior Auditor en Auditor 

*** Functies op dit niveau zijn Senior auditor en Auditmanager 


