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~~ d~ kv~ng +rat met ~rp~d~ wt~d~ke ~zet w~► e tie~r acendRsrb zc~ 1 oeW ut arti'id~ iC IA►et w~ac ~ b~st~nd tWwbl

D~ ~e ~aanstad. ~abrdigd d1'aa't bu~8~le~tierr natnetts dry bet houfd We►{c meN1'bt~w S.yee~l+~rua, ~rttb to nc3e~mett: g~rneectce' ►stall

~n
c

~d~nste Nr der'ixnd b.v., b~ deu redrt~ldig v+erbegenwoor~d dcaoC tr~ekrcuw S.M. de itfsset, t►iefn~ to nQ~men:,E1~ns~~

~1h+uN►a~~d~. .

~- dat tip Sems~e~: xaanst~cl tea. td~ teak heft to beva'tle~'en dot u~erett~i~1(Wwb, laaw, lo~z~, ~ebt~iktr~akel~v,~n v~dt~fenh~err dl~b~ti a~n tN~ ~stfstandipe b aB~v~PA►ziertlll-~ dat c~ ge~neertte Zaar~st~d aan persorten die behore~ tot de d4~1g►'os~► (~IUce11 tfd a~ eein re-xr►teg~'stie~orzie~ingksn ~tbie~ar

lmnten F►etv~a~an~lse~tereer~

1~Ittlltul ~. sties

M daze ~vereen~kontst wnrdt verste~an t~da

8, Go~t~ro~p*' petSar~ert t~ (~wt~ bat ¢pttiA~'oepi a!s bedaek3 trt ~rt~cel 3 van t1e Wet i~a #iabud~s~, did rt~aroarcte~v~+i~etedte~eax~'s~trt~in~ ht~ben. - - - -- - __ _ _ _ _ -- - - -
b. l~id~ap~ eft► tot ds ctu~#groe#~ i~et~wre~de k~tc~d~at w mer. tNe t~oOr de ~~ 7,sanst~d voor c~eelnamea~ eenlims-~pd1' tls ~ar~etiivPten.

G. lClan~ ~sn w~tkg~ter 1 l~tt ~tt~daatB~epla~t wordt doRr middy van ee~h #texfipd~ht~
d. ~Wnnyt►dlnp: het k►sch~Cefen van f~le~Q ie t~aq' #~e't uitvp~ren ~~ een ~pd+'atht.
e~, ~r-0pdtrrchi: Kat tQt► i~+roFdert t~aor ~ertk+et~e Zdar►5tadaang~rr~eld voot adt fle~c-npdrAd~ tt Wetert eQr►t~~ opdrad~Wf e~►► ktant ki~bq w~prdtBeb~uUi aaktva~dde andersteurun~van ~~ensfe.'~ie~ct~steottde~sb;urtt 2aaastad wa~1` r tn~ta.~. (cr~a~} vareen fs►re~~ttivdot ilktrcnr de~fnu~d~leafhalti~rt,~m~ d~lr~mt~t d~ ka~ndicta~k @rt tk afrak~r~gVmn het C[+e~i~ soda and ~Zaanstad
f. stand n F~c-aFd~uadit Daum wan deeersteweriadaB tars de I~ant~d~at bU de klartt.
~IrNital it l~tar vat eie ovgr~nkom~t

I~f 1 ~s eve nkottitstg~►t in op r j ci ZOiS en eit~gt t~der tint +o~e6~tig ~a~eist ~ vary tectNswe~e oP ~ jWi



~d ~ ~Zi~7T1$t8tl 18i~1~'41tt dB R4$~~1'11~lpAi$t t!~ (Q ~ 3. ~ET10~1~8 d~i11Ti ~ 11~t~d3B2t1 tlOptptla~1d81dE ~ijd Fit@#EQf10~12 1'lllij0V8R~ 11i~81'IS~~, D@2E YE~~i~1I►W'1~t11~Lig fl it!!'tlft dC1S18r11~,111'1.
tki 3 Na t~ afbpen van die overt ~tAjven de beA~inBer► van dery ouereenkamt van kraut, voar rover difvicar' ~~ ~fNrikic~it~ van de ovetee~►komst naadxakelyykk is.

Artlitel ~~ K~ndld~r~rert en t~pdr~cht+~1

lidi +C~rne~rte7~anstadzatkanc~dgten4 ~anrr~denvaord~~mrttAEngvanA t~.
rid ~ ~lexte~ls u in s1~te~ t~reid $ex-opdrechtet! ~f to wikkelert atS ~ In lid 1 gedtq'~s1be de~tactperta~tl~ voor ic~rldld~tpn u t d~ oep, u~pcsIn opd►~ht van ~en►ee►1te Xaanstad.

A##i(c~~rl. ~p~Flaat-opdr~wht

tfd 1 fCB~dfdat+~n zt~en, afhank~fjk Vail t{e~]ct~in~stf~ur. n1a4t~rfaa) tuss~rt deS er 32 rrlaa~d~t vvarde~ L1g E op~eer~ ~e~c-~apd

Arty s,

q~li Peii~c-opdta,dt~bt~ltk~ndklate~tv~n~e~ue~tte~at~siwgrk+~ragwa~rn~eez~ ~wsrd+~r)fmm~efr- - ~ voprk►~reki~r► vp cteeetname aar~ de reguliere a r►~rkt~ or~~n bq+~nop de ui~ring Bertratag~►te+i~at~~rb~ds~nschek~ti~tatsin to
Nd 2 ti~t~ac-p~tr~drt ~tatd~r'deYv~orrler~tnQ van~erk~n m~bei~octd rrAn tdtk zo~ls in pie WVItB vpo r~.nae~t ar~gt aet~rzet~ran ddi~ kanc~ac b~ aa~, d~ ea~tn~va~n~eacbatcismacktpa~t~e ~i, ~a at sr~t~l~gr,~ti~De telatEetusser~ f~acten~le~1 ctek d~gt~C dasnn~e Arb~tlsve~rhotad~iadez~v~ het moan 8est~t Arbeidsvefi~tt~$~.

_— .—__Nd3----~e~►ev EoPdrac~t+~a~s ~I~ddas~als~tTeiciartt~I~~~&
Xd 4 Gemee~tte ~egnst~sd zcKgt v~os a~mdld~e van de kanditb~ter~. t~s in ~~ri~ kom~+► voa ernap~rad~t, ht het 8~~►~►ati elMarma~n v~ ~~tet~si~ Ce~nee~+~ slab b~aakw~ek teh titttle doe~roephi~rYo~t'ir► t +~kam~n.
Ott 5 G E~.~aans~ad is ~ra►~tw~vorde~k trpsX d~ a~gt~le van de f~c~p~drac ~t~t Wj kl~rter~. De bier bedoa daf~z~~n aflNTtck~r~~ldtln be~ir~sel voar~ opc~cf~t~r►lcart~F+~ ~ maantier►, t~fvaor pg~drachGat~ ko~t~'d~1n 15maand~t eta tKtlt~ti~'~n24 wsr;~er wed. ~~ 4`~d~ra~a~ds~evaE►#jde~fca o~drach~t► tr~tddeonttr~ vratk~e rsbe,~t~d~i►~ ~ het 1c~eft vin ~t~n ~te~ ia~cdl~ u~Zs
~a s G~m~e~i#ez a mr~ rr~t tip vvan tip tiaor Flext+er~e e Software ~, a~,de~teur , wog cle~ibd~r~$. ~►tieertfi~ ~a~sd en Fl~tet ~e stknule~rt ~e ►tic fiat cio~ vin dt~zarraa u 'otam tit deWtSt~arJr~g.

1[al 7 Fie~rcE~t~k k tgt tWt~te~S~Zaan~ad t,~ d8 ic~nt Ben Batt 1~ We i(n11r1~ltu~loo~i ~ tie1Aa~nhi~r+~e~►et~#a~r~k~eln~g.H~t~C~b~dra~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 den3094. ka~1 d#~ fey n rear pert ~t'dpn b~gest~Id. Het aft+ de ktant t~ r~icep~ret~ t~rt~woNk peraixirdt~hC v~ dear ~e ~aanstad.



8 t~tensi~ becaatt d~ kana~f~t E 7~so per uur tat 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. Oe lmndid~~behoud~ da~rb~ h@t ~cht ~ de WYVB t~tketng.

~d 9 ~l~~nsia V~c~t de and~r itd 7 bedo~dp Irtko~n5ten m$t ete o~sk~t e~k~t 6.I ~d ~, ~e ttWe ~o5t~rt enbet~att het pa~itieve saWa t~aif~afilks uii aar~ G~treenGtZaanstad. Ft~tens~e s~+2d~ce~t daze ate► oPe~cs du~deU~ filet en stuurt diC al~rz~cht Batt C~r+eer~te Z~atlsSad, ~entee~te Zeanstad ~ttttrE ~IpdenstevendB~►~ een ~Ctuur Yotn d!tl~edra$.

did ~0 ~I~ke~~le ot~ders~e~t ~ Zaarrstad t~ de lrnpCementade sn het b~t~r in het ~ vatgerneent~~aansbd~

~d ~, F terlste leveR r1a aFtaop 1+att iedet`k~ler~derkwartaal een tn~rta~mentrappar#a~ mkt daadn een s~iziChivan d~ geleve~de ~et~sEverlenir4~ ~nr►m~en'ft~c-c~rachten, ptaatstngsduur, aan#~Nen k~ru~daten lnskr~om —ien c~tst~rbor~, tin~nd~le overaidttent alrerzid~k np k~t~c~a~tt~v~uy erf~. 0~~ rapPorta g~ tai in ander6~ngoVede~ t~ss~g~meehLe?,aanstad ~t Aext~'~ie or~twgdce~ wcfd~ts.
pd l2 iVz~ kd~rka~ectd~kwmaaf vindt er np oQntaCtr~ir►eau~ een averlegplaa#stussen ~le~ttetWe ~r4~tnc~nt~Zaar~tad over t~ v~t~an8 an d~ r+osuttaten:"

Lk1 ~3 FlaxCettS~e +Ryal rtlederje~r tit prbJ~ck pan 1~►~E cte u~tsl~g asn fig ~n1~rne Z4 ad fr~duslef eenvoo~t~/P~B~voo~ hex nte~weiaar.

;~t~a1 ~6. Flnatrt riN~ ~1 b~►i ts~oeu►aaed~n

~ _ _ .



6.2. F~dur ~ng

lid l ~ndEen desituatie als bedaeld in artiket 6.1 f[d 3 zich vaord~t, kart fCextensie na aflgop vats decontrat~kpet atlee2~t factuur 5turen aan de gemeer+te Zaanstatl. O~+deze factt+ur wrmetdt FlerdenSieClmschrijving van de dienst {~mpleri~entafl~/afwikkeldienst/I)centes~,
Bedrag exclusief 6TW;
BedragindusiefB'iW;

De facturen worden ges~tartl aan de gernegnte zaarLstad t.a.v. 5irns~ne Veenema —de Caster.

tid 2 Fleactens e vermeldt ap ate ondec tid ~no~tnde facEuren haac Bl''N-n~mm~r

ld3 Gerrteente 2eansWd betaelt d~ onderli~i 1 b~cfireven verxarnfac~uur bfnnen 30 daB~st rta defactuurdatum.

Iad 4 Ftextenste betaalt, op basE~ r+ars een d~ideiijke spedfirati~~ het positieve saldo {artlke! S #id 9y 6tr~nen 3U t~agen nahet betreffende half jaaruitaan$emeente Zaans~~1.

Actikel7.AlSemene bepaifngen

T 1,1tVij~fgingen en aanvuUtngen

}ki leder der partijen is gedurende de looptijd van de overeenkontsf op basis van daarov~r gevae~rd averleg~ecethNgd wijzigingen van of aanwNingen op deze avereenkomst voor to ste~lert,

;ltd ~ L1lPj2igingen van of aanvuUingen np de overeenkorrtst zijn slechts getdig Yc zak~'xl~sehr'rfte(~J~ zijttovereengekomen.

lid 3 ~e overeenkory~st wprdx pewijzigd# it~tCten ~n v zoverw~tgeving dit noadzalCetiJk maakt.

.2 Wartpr~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 verplichdngenreeds blijvend gnmogefijk is, in welk geval de nalatige partij anmiddellijk in vertuim ts. De ingebrekestelling zaf bi)aangetekend schrijven ~eschieden, waarbtJ aan de nalatige partiJ een redetijke termijn zal warden gegund om afsnog zijr~verptichtingen na to komen. De paRij die toerekenbaartekortsChiet in de nakomingvan zijn verpiichtingen is tege►loverde andere partij aan~prakelijk voor vergoeding van de boor de andere partij geteden c.q, to lijden schade.
7̀ .3, Overtnacht

d 1 $ij een beroep np avermacht door een der partijen warden d~ verpiichtingen wetke voortvloeien uit dazeo~ereenkomst opgeschart zolang de periode vanoverrnachi voortduurt, terwiJ4 part~jen over en xveer Beenschadevergoedingversthuldigd ziJn.

d 2 In afwijking hiervan knmen partlJen overeen fat ilj, voor zover er zith een situatie vagrdcet aIs bec~~r1 inartikel fi:?8 BW, indien van toepassing, wel schadevergoeding verschu4digd zijn.

d 3 1n ~twijking van het eerste !id geldt dat (ndien ~~n der partijen getiurende een periode van mee~r dan twintlgwetkdagen ten gevo(ge van overmacht ntet kan nakomen of #ekortschiet in de vofdoening van zipn verplict~tin-gen ap grond van daze overeenkomst, de andere panij het recht heeft de ov~reenkomst docx middel van eenaangetekend schrijven met onmtddellijke ingang buiten rerhhte to onthinti~n, zQndet dat daarbij enig~°echt~g



scl`radevergoedingzal ~ntsEaan.

lido Onderavermachtviordtiniedergevalnietve~an:gebrekaanpersc l,Sta~an~n,~ekteWanpersoneeierr/of toerekenbare tekortkomingen van door Flextensie ingeschakelde dee~ider.

Iid 5 Pattijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen fidien de 8esbetr~ffers~e partij zo spoedigmogelljk, doch uiterUjk 6innen drie dagen na het optr~den van de situatie van oue~madtt, Qnder overleggin~ v~ttde 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 dezeovereenkomst door middet van een aangetekend schrijven buiten reeh#egeheel of gedeeltelijk to ontbinden,indien de andere partij ook ~a schrifte~ijke aanmaning stellende 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 vanvaartdurende en/of herhaatde~ijke tekortkomingen bij het nakomen uan verplichtingen, ook indien dezetekortkomingen op zichzelf 6eschouwd ontbinding mogelijk niet rechtvaardigen. Sedc~elde tekarikomingenxuilen zo spoedig mQgeiijk bip aangetekend schrijven en wed gertlotiveerd aan de wederpart~j wardengemeid.

old 2 leder der partijen gerechtigd Is deze ouereenkorstst zander dat enige aanman ng of ingebrekestellirtg zat zijnuese~st, bulten rechte, door middei van een aangetekend sthrijven geheel of g~deelteliJk to antbinden indiett;de andere partij dan wel een of meerdere besiuurders bij een gerechtelijk vonnis dat kracht van gewijsdeheeft, wordt veroord~eld wegens deelneming aan een triminele organisatie, omko~ir~, fraude of hetwitwassen van geld;
ten aanzien van de andere partij surseance van befalingwQrdt aangevraagd, dan wel ttat deze in eendergelijke situatie verkeett;
ten aanzien van de andere partiJ faipissement wordt aa~gevraagd, dan wel dat dez~e in een dergeiljkesituatle verkeert;
~p een aanmerke~Jk deei van het vermogen van de andere partij exeeutoriaal bestag wordt geMe~tlde andere partij wordt ortkbonden;

- de andere partij wordt overg2nomen doar of fuseerE met een andere rechtspersoon, tenzlj derechtsopvolger to kennen geeft de overeenkomst to wilfen vportzetter~. leder der partijen zal zich bij deovercame-of fusiebesprek(ngen sterk maken, dat zijn rechtsopvolger deze avereenkomst voortzet;- een der partijen in strijd met de wettelijke bepalingen daaromtrent niet heeft Yoldaan aan de verplichtlnintake betaBng van trelastingen, en betalir~ van sociale verzekeringspremtes,een der partijen op het terrain van daze avereenkomst een ernstige 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 onmiddellijk op de h9ogCe #e stein zad~a zlch art vats odeinlid ~ omschreven feiten of omstandfgheden wordoet.

~d ~ ~1e~ensie verklaart dat op het moment van af~uiten v daze nve~`e~nkom~tgeen,van de sltuaties als 6~dt~{diin lid 2 aar~ de erdels.

~t1 ~ tM overeenkomst kan uos~rEs cclet~ otttbonden, i+ten v✓etgeving de lrrkooprelatle tussen pastiijen onmoBeilji~maakt cq. zal maker.

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



Ind 1 8i~ ornhinding van deze c~vereenkornst worden in het helang van de kandidaterl tle iii behandelirtg z~~rttlefleu-opdrachten afgew]kkeld en behoudt Flextensievoord~e flex-o~~cht~n rechtopve[~edtng dc~rgeniiee~teXaanstad conform de onderhavige overeenkomsk

!Pd ~ BIJ Ctrtttalndin~ van de overeenkamst is Flextensie verplicht a(le g~geYerts to uetStf2kk2rt W~~ke b$ digd Iljtt 1t CContk Bring van de to verrichten activiteiten. eedoelde ge~e+aens zui}en door Flexter~siec~nv~twryid en zonder1co5t 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~hten uft deze overeenkom6t trntdet Sd1t'Iftelijke tct~temming fi eeRdefde aver to dragen. Partijen zijrtgerechtigc! aan het vetienen vdn toestemmingvot~rwaarden to verbindert,
9,'~; ~+dletin'Ihoudieg

11d 1 fi~~+meettte Zaanstad en fle~€tensie behandelen a11e informade aver individ~~e kandidaten, die 2ij tart beho~ttevan de uit~oering van deze overeenkomst van elkaar verkrijgen, vertrouwelijk en waarborgen dattlezersformatie niet aan derden bekend wordt~ Flextensie en gemeente Zaanstad dragen er xorg voor dat dezegeheimhoudingsverplichtingdoor hun personee! en doa; eventuee! bij de uitvaering van hun wet'ltzaatttiheden(ngeschakelde derden wordt r~ageleefd.

itd 2 Het Is flextensie toegestaan relevante in{ormatle over Ben esdiv~uele kandidaat der beschik~i to skellett aanBen klant, vQor zover dit noodzakelijk is om Ben plaatsing to kunnen realiseren.

Jid 3 Gemeente Zaanstad en flextensie xijn ermee t~ekend dat de wederzijds verstrekte gegevens aver Uldivtdue(ekandidaten persoansgegeriens zijn in de zinvan deWet eescherming Persgortsgegevens, en dat dez~ gegevenswarden be~andeld met inachtnemi van het in deze wet bepaaide.

~̀ .$. ~eschillen

+Geschillen die tussen partijen ontstaa~ Haar aanleiding vain deze overeenkomst zullen warden beslechtdagrde~evaegde Nederlandse rediter. Partijen zullen zich Haar beste vermogen iospannen oht geschitlen in der tninne toregeien, 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~eiken c~~sensusoptreden 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 taatste versie van de algemene inkoopvaorvvaarden v 't s~ VN6van [oepassing. indien bepaiingen van anderhavige overeenkomst conflicteren rT~et bepalingerl ~ttdeinkoopvoawaarden, prevaleren de bepalingenvan deze overeenkQmsi.



~d 2 ~imttet~s~e v~}st e rl leveringsvot ar;3~n t~adrukk~i~Is varr de hart, fRd~ off~~t+a +of an~r; dacumentenis doar Fle~ens~e ritet Haar ~ndet~algemer~ vaarNraa n v~nrr~z~, aak stet ats 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~reenkcxrutwordf v~rw4tcn, makers Mte~raal deal u1t vas deze overeenkamst.~e t~~r ~betae b3~agen zijn:

1. [nknopv<~on~raa~desrVNG;
2. gfferte f~acttrt~icdd 29 sept~be~ 204

Indkn onverhoopt or~itde~kheid of t~sc+~issieonistaat tossers tIe to arkikel 17, genoer~de h~lage~, ge dt dat na deoveneenko~rut het eetsfgenoemd+~ document prtevateart haven tit WotBende dacurgen~.
Rldas or~ereengekomen ert in tw~ewud ap~esteid.

tl, 25 ~oVanbe~ ~Q3R

`Df ~u »ea~ta~rv~ah c ea~tit47.a~r~d tterrsie ~fe+~di~d b.V.~}~rh~~t5 t~et~ 
n~ttaerl~ die;
~~~

~~d~ ~ s oafd Wrtllc

7


