Detache rin gsovereenko mst Extern
Partijen
De burgerneester van de gemeente Utrecht, namens deze de lntegraal Resultaatverantwoordelijk
IRM-er) ían organisatieonderdeel Werk en lnkomen de heer B' §tam, hierna t€
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mevrouw

zijn het volgende overeengekomen:
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Functioneren

de jaarli.ikse resultaatbeoordeling' De
De uitlener bli3ft verantwoordelijke voor het opstellen van
overeenkomst, op als informant ten aanzien van de werkzaamheden

inlener treedt, gedurende deze
heeft verrich op basis van deze overeenkomst'
ài. Ju
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Detacheringsvergoeding

1. De uitlener zorgt voor uitbetaling van de bezoldiging'

2. De uittener brenst

b;'d"j;í;;;;i"n

detacheringsvergoeoinö

o.tu.t,"-ringiveïgoeains in rekenins. De inlener verklaart deze

,à, ià ,irr."er te zullen ótaoJn.
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uur exclusief eTW.
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Verlof en ziekte

de periode van detachering recht op verlof conforra'tle
g.r".ntl Utrecht. Op name vaí verlof vindt plaats in overleg tussen
rechtsposirieregeling ;;;;
uitlener.
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Schade en aansprakelijkheid

worden gesteld voor eventuele gevolgen van welke aard dan ool(
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6. Schade van de arnbtenaar aan hem toebehorende kleding
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Wijziging van de overeenkomst
Èanàtteen gewijzigd vYorden met instemÍning van alle Bartijea"

Oli" or"r.*ntàn it

uit algemene §alar]smaatregelen
Deze bepaling is niet van toepassing op wijzigingen die voorvloeien
bepalingen'
wettelijke
of
uit
voor overheidlpersoneel
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Einde overeenkomst

Deze overeenkomst elndÍgt van rechtswege;
'l
_ ào", n*t verstruken ,uíd. periode vermeld in artikel , eerste lÍd, en
op eigen verzoek'
niet'
dan
al
- aoot ontslag ,aï du u*Oi"tuu. bij de uitlener,
met wederzijds goedvinden
Deze overeenkomst kan tussentijds door partijen worden beëindigd
maand'
een
van
met een opzegtermijn

in haar huidige functie van bedrijfsadviseur'Na afloop van de detachering keert de ambtenaar terug
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voorziet zal tussen partUen overleg
ln alle gevallen waarin deze overeenkomst niet of niet voldoende

t
namens de inlener,
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