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Geachte mevrouw, heer, 

 

Wij nodigen u uit om, conform bijgevoegd programma van eisen, offerte uit te brengen voor: 

 

Accountantsdiensten voor de gemeente Hillegom. 

1 INLEIDING 

 

1.1 DOEL 

De gemeente Hillegom heeft vanaf de controle 2013 een nieuwe accountant nodig. De 

gemeente wil op transparante wijze een bewuste keuze maken voor de inhuur van 

deskundigheid op het gebied van de accountantscontrole en daaraan gerelateerde 

advisering voor de komende 4 jaren. Het doel is een accountant(-skantoor) te kiezen die qua 

profiel en functievervulling goed past bij de gemeente Hillegom. 

1.2 OVEREENKOMST 

De gemeente wil een overeenkomst sluiten met één accountant (-skantoor) voor het 

verrichten van controlewerkzaamheden gericht op: 

 het verstrekken van een accountantsoordeel bij de jaarrekening van de gemeente 

Hillegom (de algemene certificerende functie);  

 het verstrekken van specifieke deelverklaringen;  

 het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie en  

 de bestuurlijke ondersteuning.  

1.3 LOOPTIJD 

De overeenkomst betreft de controle van de boekjaren 2013 tot en met 2014, met optie tot 

eenzijdige verlenging door opdrachtgever van twee maal 1 jaar. Daarna loopt de 

overeenkomst van rechtswege af. 

1.4 SAMENSTELLING SELECTIECOMMISSIE 

Het programma van eisen is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Hillegom. 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbesteding.  

De selectiecommissie bestaande uit de leden van de werkgroep accountantscontrole 

beoordeelt de offertes en toetst deze aan het programma van eisen. De overeenkomst wordt 

namens de gemeente Hillegom afgesloten door haar burgemeester, Dhr. J. Broekhuis. 

1.5  STICHTING RIJK 

In april 2009 is het Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Stichting RIJK) 

opgericht. De bij het inkoopbureau aangesloten gemeenten zijn: Beverwijk, Bloemendaal, 
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Castricum, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Heemstede, Hillegom, Lisse, 

Noordwijkerhout,  Ouder-Amstel, OVER-gemeenten, Uitgeest, Uithoorn, Velsen 

en Zandvoort. Stichting RIJK begeleid deze aanbesteding. 

1.6 KERNGEGEVENS GEMEENTE HILLEGOM 

Hillegom heeft momenteel 20.800 inwoners. Naar verwachting groeit dit aantal tijdens de 

contractperiode niet significant.  Er werken ruim 100 personen. Nadere gegevens kunt u 

vinden in de bijgevoegde begroting 2013. Daarnaast kunt u op onze website, 

www.Hillegom.nl terecht om meer informatie te vinden. 

1.7 ORGANISATORISCHE GEGEVENS 

De ambtelijke organisatie is ingericht om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. 

Centraal in de organisatie staat het team publiekszaken die de meeste klantcontacten heeft. 

Daarnaast zijn er 7 teams met hun eigen specifieke thema’s.  

De organisatie staat onder leiding van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur die wordt 

bijgestaan door een directeur dienstverlening en een directeur bedrijfsvoering. Deze laatste 

draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot planning en control. 

 

http://www.hillegom.nl/
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2 OFFERTEAANVRAAG. 

 

Wij vragen deze offerte aan onder de volgende condities: 

 

 De gekozen procedure om deze opdracht in de markt te zetten is meervoudig 

onderhands.  

 Deze offerteaanvraag betreft geen samengevoegde opdracht.  

 Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen, de verschillende uit te voeren 

werkzaamheden vormen één geheel.  

 Uw offerte moet een geldigheidsduur hebben van minimaal 90 dagen. 

 Deze offerteaanvraag is geen opdracht en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd. 

 Alle verstrekte informatie moet vertrouwelijk worden behandeld. 

 De algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Hillegom zijn van toepassing. U treft 

deze aan als bijlage bij deze offerteaanvraag. 

 Bij de beoordeling van uw offerte gaan wij uit van:  
  

de economisch meest voordelige inschrijving gelet op:  
  
 Kwaliteit (60%)  
  

A aansluiting bij de doelstelling van de gemeente Hillegom (30 punten); 
B reactiesnelheid (5 punten); 
C de visie van de accountant (10 punten); 
D maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid (5 punten); 
E rapportagestructuur en communicatie (30 punten); 

 F verificatiegesprek* met de beoogde accountant(s) (20 punten). 

Prijs (40%) 

De geoffreerde prijs** 

  

* Met die aanbieders die met het aantal te verdienen punten nog in aanmerking komen 

voor gunning wordt een verificatiegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek heeft de 

aanbieder de mogelijkheid de offerte toe te lichten. Het is van groot belang dat het 

gesprek plaatsvindt met diegene van het accountantskantoor (en wanneer mogelijk ook 

de plaatsvervanger hiervan), die uiteindelijk ook de werkzaamheden gaat 

coördineren/verrichten voor de gemeente Hillegom.  Er kunnen  vragen gesteld worden 

door leden van de selectiecommissie. Volgens een vooraf vastgestelde scoringslijst 
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worden er punten toegekend.  Deze punten worden opgeteld bij de reeds behaalde 

punten. Hieruit volgt de ranking. 

 

** De uitvoering van het programma van eisen dient tegen een vooraf vastgestelde 

totaalprijs voor alle werkzaamheden plaats te vinden. Het accountantskantoor dient één 

totaalprijs te offreren per contractjaar. Indien het pakket van werkzaamheden 

substantiële veranderingen ondergaat kan de prijs bijgesteld worden op basis van een 

open calculatie van het meer- of minderwerk. Dit meer- of minderwerk wordt, vooraf aan 

de uitvoering hiervan, door partijen schriftelijk vastgelegd. 

 

 Indien u vragen heeft kunt u deze voor vrijdag 5 juli 2013, 10.00 uur mailen naar: 

mevrouw S. Ruijs, e-mail simone.ruijs@stichtingrijk.nl onder vermelding van vragen 

offerteaanvraag 20130184 Accountancydiensten. In word-format als onderstaand: 

Paragraaf Pagina Vraag Antwoord 

    

    

    

 

De geanonimiseerde vragen met antwoorden worden binnen enkele dagen schriftelijk 

naar alle gegadigden gestuurd en maken integraal onderdeel uit van de 

offerteaanvraag. 

 Alle informatie uitwisseling verloopt uitsluitend via mevrouw S. Ruijs, e-mail 

simone.ruijs@stichtingrijk.nl 

 Om de procedure van opening van de offertes goed te laten verlopen dient uw offerte 

rechtsgeldig ondertekend in enkelvoud te worden ingediend. Uw gesloten envelop 

dient voorzien te zijn van het, als bijlage meegestuurde, adreslabel met hierop 

vermeld: 20130184 Accountancydiensten. U kunt uw offerte sturen naar: 

 

Stichting RIJK, T.a.v. Simone Ruijs, Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom. 

 

Uw offerte moet voor vrijdag 19 juli 2013 om 12.00 uur door ons ontvangen zijn. 

 

Het risico van een goede en tijdige aanwezigheid van uw offerte ligt bij u. Te laat 

ingediende offertes en offertes die met strafport bezwaard zijn worden geweigerd. 

U dient tevens uw offerte digitaal beschikbaar te stellen door middel van een usb-

stick. 

In geval van discrepanties tussen de digitale en de analoge versie, is de analoge 

versie leidend. 

mailto:simone.ruijs@stichtingrijk.nl
mailto:simone.ruijs@stichtingrijk.nl
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 Door het uitbrengen van uw offerte geeft u aan akkoord te gaan met het 

bovenstaande en conformeert u zich aan de inhoud van alle aanvraagdocumenten. 

 De bijgevoegde eigen verklaring dient rechtsgeldig ondertekend samen met uw 

offerte te worden ingediend. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

burgemeester en wethouders van Hillegom  

namens hen, 

 

 

 

 

Simone Ruijs 

Inkoper 
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Bijlagen: 

1. programma van eisen  

2. standaard eigen verklaring, deel 1 Algemene gegevens 

3. adreslabel 

4. algemene inkoopvoorwaarden  

5. overeenkomst 

6. Begroting 2013  gemeente Hillegom 

7. Controleverordening gemeente Hillegom 

8. Concept overeenkomst Hillegom 
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3 PROGRAMMA VAN EISEN  

 

3.1  ALGEMENE EISEN 

 

3.1.1 ALGEMEEN 

De accountant dient te voldoen aan de gedragscode en beroepsregels registeraccountants. 

Daarnaast dient de accountant conform wet- en regelgeving, de gemeentewet, de BBV, de 

geldende gemeentelijke verordeningen en ministeriële controleprotocollen te werken. 

3.1.2 CONTINUÏTEIT EN VERTROUWEN  

1. Het is de wens van de gemeente Hillegom dat de leiding over onderzoeken en 

werkzaamheden voor de gemeente gedurende de contractperiode bij een en 

dezelfde leidinggevende medewerker van de accountantsdienst wordt neergelegd; 

2. Indien er wijzigingen bij de accountantsdienst optreden in de personele bezetting van 

directeur/partner en/of leidinggevende van de werkzaamheden in en voor de 

gemeente Hillegom, dan kan dit op zich zelf aanleiding zijn tot eenzijdige opzegging 

van de overeenkomst. 

3.1.3 CONTACT MET DE GEMEENTERAAD 

1. De rapportages en adviezen van de accountant worden persoonlijk gepresenteerd 

aan de gemeenteraad; 

2. mondelinge en schriftelijke inbreng dient duidelijk volgbaar te zijn, ook voor 

geïnteresseerden zonder vakinhoudelijke achtergrond in de accountancy: geen 

technische c.q. accountantsjargon, geen onnavolgbare methodische uiteenzettingen 

tenzij noodzakelijk; 

3. in de advisering dient in inbreng en gedrag een consistente en ook inhoudelijk 

inspirerende lijn te worden gevolgd: er ligt een heldere filosofie aan de toepassing 

van techniek ten grondslag. 

 

3.1.2  TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

 

3.1.2.1  BEROEPSKWALIFICATIES 

Het accountantskantoor dient duidelijk inzicht te geven in het kwaliteitsniveau van de 

functionarissen die ingezet worden bij de uitvoering van het controlewerk binnen de diverse 

organisatieonderdelen. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de controleleiders, die 

tevens contactpersonen zijn voor de verschillende organisatieonderdelen binnen de 

gemeente. Verder dient het accountantskantoor  inzicht te geven in de kwaliteit van het 

management van het accountantskantoor. 

De leidinggevenden van het accountantskantoor dienen in ieder geval deel uit te maken van 
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de beroepsgroep der accountants als bedoeld in artikel 393, 1e lid van boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. De aanbieder dient hieromtrent nadere gegevens te verstreken. 

 

3.1.2.2 KWALIFICATIES BACKOFFICE 

Naast de specifieke accountantsdeskundigheid is het in relatie tot de accountantscontrole 

van belang dat kundigheden op het gebied van fiscaliteit, diepteonderzoeken, 

bedrijfsvergelijkingen, EDP-audit, ICT, treasury, juridische vraagstukken, milieuproblematiek, 

organisatorische aspecten aanwezig zijn binnen het accountantskantoor, voor zover 

toegestaan. 

 

3.1.2.3  ERVARING MET ACCOUNTANTSDIENSTEN VOOR GEMEENTEN 

Het accountantskantoor dient minstens 4 jaar ervaring te hebben met de controle van 

gemeenten en goed op de hoogte te zijn van de specifieke gemeentelijke kenmerken. Dit 

moet onder meer blijken uit het feit dat de aanbieder tenminste twee andere gemeenten als 

referentie op kan geven die een vergelijkbare grootte hebben als de gemeente Hillegom. 

 

3.1.2.4 GOED GEÏNFORMEERD 

Het is van belang dat het accountantskantoor goed op de hoogte is van de voor de 

gemeente relevante ontwikkelingen en hierin de gemeente kan ondersteunen en adviseren. 

Het accountantskantoor dient vroegtijdig op de hoogte te zijn van veranderingen op het 

gebied van wet- en regelgeving en heeft in dit kader een dusdanige relatie met de 

rijksoverheid of andere instanties dat deze informatie ook vroegtijdig bekend is. Daarnaast is 

de accountant op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, 

automatisering, fiscale regelgeving, et cetera. 

 

3.1.2.5 REACTIESNELHEID 

Het accountantskantoor dient snel en adequaat te kunnen inspelen op actuele 

gebeurtenissen binnen de gemeente. Het accountantskantoor dient duidelijk aan te geven of 

zij dit kan garanderen en hoe zij dit organiseert. 

 

3.1.2.6 KLACHTENPROCEDURE 

Het accountantskantoor dient een procedure voor de afhandeling van klachten van de 

gemeente te hebben en dient  inzicht te geven in deze klachtenprocedure. 

 

3.1.2.7 ONAFHANKELIJKHEID 

De accountant dient een onafhankelijke (rechts-) positie in te nemen binnen de gemeente. 

Dat betekent dat, om belangenverstrengeling te voorkomen, geen andere (additionele) 

diensten door het accountantskantoor worden verricht bij de gemeente Hillegom 

(bijvoorbeeld interim-management, administratieve dienstverlening of projectmanagement). 
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3.2  CONTROLE EISEN 

 

3.2.1 ALGEMENE EISEN EN BEGRIPPEN 

De controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de 

accountant, dient te bevatten: 

- het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

grootte en samenstelling van het vermogen; 

- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 

- het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij 

of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels als bedoeld in artikel 186 

Gemeentewet; 

- bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en de financiële 

organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken alsmede over 

onrechtmatigheden in de jaarrekening. 

De verklaring voor de jaarrekening moet; 

 gereed zijn in week 16. 

De interim-controle moet; 

 gereed zijn in week 42. 

3.2.2 DE GOEDKEURINGSTOLERANTIES 

De volgende goedkeuringstoleranties worden gehanteerd op basis van de geldende  

Controleverordeningen van de gemeente Hillegom. Deze is als bijlage toegevoegd. 

3.2.3 HET VERSTREKKEN VAN DEELVERKLARINGEN 

- Deelverklaringen 

Een en ander betreft het ten behoeve van de rijksoverheid en andere instanties verstrekken 

van accountantsverklaringen bij declaraties, jaaropgaven en andere verantwoordingen. 

Jaarlijks wordt er afgesproken welke deelverklaringen er gewenst zijn. Hieromtrent dient het 

accountantskantoor een uurtarief te offreren, uitgesplitst naar verantwoordelijkheidsniveau.  

- Deelverantwoordingen. 

Ten behoeve van de raad kan de accountant gevraagd worden om nader onderzoek te doen 

naar specifieke projecten, dienstonderdelen of andere zaken. Hiervoor dient het 

accountantskantoor een uurtarief te offreren, uitgesplitst naar verantwoordelijkheidsniveau.  

3.2.4 EVALUATIE 

Ieder jaar zal de samenwerking na afronding van het jaarrekeningtraject geëvalueerd 

worden. 
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3.2.5 OVERLEG 

Er vindt op gezette tijden overleg plaats met de werkgroep Accoutantscontrole en de 

accountant. Het accountantskantoor dient een voorstel te doen over de rapportagestructuur 

en communicatie. 

 

In uw offerte dient u in te stemmen met het programma van eisen. 
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3.2.6 GUNNING 

 

De offerte wordt beoordeeld op de volgende criteria. 

 A aansluiting bij de doelstelling van de gemeente Hillegom (30 punten); 
B reactiesnelheid (5 punten); 
C de visie van de accountant (10 punten); 
D maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid (5 punten); 
E rapportagestructuur en communicatie (30 punten); 

 F verificatiegesprek met de beoogde accountant(s) (20 punten). 

Kwaliteit 

A) Aansluiting bij de doelstelling van de gemeente Hillegom (max. 30 punten) 

Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: 

- welke maatregelen de inschrijver zal nemen om ervoor zorg te dragen dat hij op de hoogte 

zal zijn van de gemeentelijke organisatie, de lokale, regionale en randstedelijke situatie, de 

verhoudingen daarin en de maatschappelijke ontwikkelingen hierbinnen (10 punten); 

- in welke mate de inschrijver een kritische, actief meedenkende en ondersteunende rol 

vervult in het kader van de uitoefening van de natuurlijke adviesfunctie en welke 

toegevoegde waarde dat voor de gemeente zal hebben ( 20 punten); 

 

B) Reactiesnelheid (max. 5 punten) 

Hierbij wordt in ieder geval de reactiesnelheid bedoeld als vermeld in artikel 3.1.2.5. van het 

PvE. 

 

C) De visie van de accountant (max. 15 punten) 

Van de inschrijver wordt een beschrijving van de visie op de controlefilosofie verwacht.  

Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: 

- de visie op de stimulans die de accountantscontrole zal geven aan de ontwikkeling van het   
instrumentarium voor planning en control, met name ook voor de beheersing van    
strategische en operationele risico's (5 punten). 

- de intensiviteit van de advisering – mede blijkens opgegeven urenspecificatie – en de   

scheiding die inschrijver hanteert tussen de natuurlijke adviesfunctie en meerwerk             (5 

punten); 



 

     

  

 15/21 

- de maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het projectteam te   

waarborgen, evenals de kennisoverdracht binnen het team (5 punten); 

 

D) Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid (max 10 punten) 

U kunt hier in een korte omschrijving aangeven wat uw bedrijf onderneemt met betrekking tot 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 

 

E) rapportagestructuur en communicatie (25 punten); 

Inschrijver dient een voorbeeldrapportage toe te voegen, te weten een management letter en 

een rapport van bevindingen zoals dat ook voor de aanbestedende dienst van toepassing 

zou zijn. 

Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: 

- de wijze van aanpak, eisen en wensen ten aanzien van de administratieve organisatie en   
interne controle die inschrijver in de gemeente zal hanteren (5 punten); 

- tijdsplanning (5 punten); 

- controlemomenten (5 punten); 

- vastlegging van werkzaamheden en bevindingen (5 punten); 

- communicatie van bevindingen (5 punten); 

- rapportagemomenten (5 punten). 

 

F) Het verificatiegesprek met de accountant inzake de controleaanpak (presentatie)  

(max. 20 punten) 

Met die aanbieders die met het aantal te verdienen punten nog in aanmerking komen voor 

gunning wordt een verificatiegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek heeft de aanbieder de 

mogelijkheid de offerte toe te lichten.. 

Voorafgaand aan het verificatiegesprek ontvangen de aanbieders de lijst waarmee 

beoordeeld gaat worden. 

 

 

De tussen haakjes genoemde punten, is de maximaal haalbare score per onderwerp. De 

waardering geschiedt door toekenning punten door de leden van de werkgroep 

Accountantscontrole. 
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Bij het toekennen van het cijfer wordt gekeken naar de volledigheid en detailniveau van de 

verstrekte informatie, de toepasbaarheid/uitvoerbaarheid en het totaalbeeld en onderlinge 

samenhang van voormelde elementen. Deze elementen zijn slechts genoemd ter toelichting 

ten behoeve van inschrijver en zijn niet te beschouwen als nadere “subgunningcriteria”. De 

genoemde elementen zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgenomen. 

 

Er zal worden gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving 

heeft gedaan. De beoordeling gaat als volgt: 

 

Gunningcriteria % Subgunningcriteria Punten 

(max.) 

 

1  prijs 40% Totaalprijs jaarrekening 100 

2  kwaliteit 60% Aansluiting bij de 

doelstelling van de 

gemeente Hillegom 

30 

   Reactiesnelheid (PvE) 5 

   De visie van de accountant 15 

   Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 

en duurzaamheid 

5 

   Rapportagestructuur en 

communicatie 

25 

   Het verificatiegesprek met 

de accountant. 

20 

Totaal prijs en kwaliteit 100%  200 

 

Hantering gunningcriterium ‘prijs’ 

Formule: laagste geboden prijs / uw offerteprijs x 100 
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BIJLAGE: EIGEN VERKLARING 
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BIJLAGE: ADRES LABEL 

 

 

Gemeente <invullen> 

Postbus <invullen>

      

 

 

 

 

        OFFERTE:  ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Gemeente <invullen> 

<vestigingsadres invullen> 
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Overeenkomst voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de 

gemeente Hillegom 2013 – 2016. 

 

 

ONDERGETEKENDEN 

 

1. De gemeente Hillegom, kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 115 te Hillegom, te 

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer J. Broekhuis, 

hierna ook: ‘Opdrachtgever’; 

 

en 

 

      2. X, kantoorhoudend aan X, X te X te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door X, 

hierna ook: ‘Opdrachtnemer’; 

 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘partijen’. 

 

NEMEN IN OVERWEGING 

 

1. Opdrachtgever wenst een overeenkomst voor <invullen onderwerp> af te sluiten. 
2. Opdracht gever heeft hiertoe een offerteaanvraag uitgeschreven op d.d. <invullen 

datum> voor de levering/uitvoering van <invullen onderwerp>. 
3. <Indien van toepassing> Ter aanvulling op de offerteaanvraag is er d.d. 

<invullen> een Nota van Inlichtingen verstrekt aan de opdrachtnemer. 
4. Opdrachtnemer heeft offerte uitgebracht d.d. <invullen datum en evt kenmerk>. 
5. Partijen wensen hetgeen zij zijn overeengekomen vast te leggen in deze 

overeenkomst. 
 

 

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT 

 

Artikel 1 Opdracht 
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1. De opdrachtgever geeft opdracht aan de opdrachtnemer, hetgeen door de 
opdrachtnemer wordt aanvaard, tot het verzorgen dan wel leveren van <invullen 
onderwerp>. (hierna: ‘de diensten/leveringen’). 

2. Uitvoering van de diensten/leveringen door de opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 van 
dit artikel geschiedt onder de voorwaarden en bedingen van deze overeenkomst 
inclusief bijlagen.  

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst 

1. De overeenkomst gaat in op <invullen datum> voor de duur van <invullen termijn> 
jaar en de overeenkomst kan optioneel met <invullen termijn> jaar verlengd worden. 

 

Artikel 3 Meer- en minder werk 

1. Uitvoering en verrekening van eventueel “meer- en/of minderwerk” dient te allen tijde 
nader door partijen schriftelijk te worden overeengekomen. 

 

Artikel 4 Aanvullende afspraken 

1. <invullen indien van toepassing> 
 

Artikel 5 Vergoeding 

1. De vergoeding, van de gemeente aan de opdrachtnemer, is conform de bedragen 
genoemd in  <invullen plaats offerte> van de  door de opdrachtnemer uitgebrachte 
offerte.  

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden 

1. Op deze overeenkomst zijn de ‘Algemene inkoopvoorwaarden van gemeente 
<invullen> ’ van toepassing. Voornoemde inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 3 aan 
deze overeenkomst gehecht. 

2. De algemene (verkoop-) voorwaarden van de opdrachtnemer zijn door partijen 
uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op onderhavige overeenkomst. 

 

Artikel 7 Bijlagen (bijgevoegd en/of onder verwijzing naar) 

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.  

Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de documenten geldt het volgende: 

De bepalingen gesteld in deze overeenkomst zijn leidend. Hierna geldt de volgende 

prevalerende volgorde waarbij de inhoud van het eerst genoemde (bijlage 1) gaat boven de als 

volgende genoemde (bijlage 2) enzovoort: 
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Bijlage 1:  Nota van inlichtingen <invullen onderwerp> d.d. <indien van toepassing 

invullen datum> 

Bijlage 2:  Offerteaanvraag met referentienummer <invullen referentienummer>  

voor<invullen onderwerp> met bijbehorende documenten   

Bijlage 3:  ‘Algemene inkoopvoorwaarden van gemeente <invullen gemeente>’ 

Bijlage 4:  Uw offerte d.d. XXX met kenmerk XXX 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt d.d. @@@ te @@@  

    

 

De Opdrachtgever @@@ De Opdrachtnemer 

Voor deze: Voor deze: 

@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

@@@@@ 

De burgemeester van @@@, Functie 

 

 


