ONDERGETEKENDEN
1,

De gemeente Hillegom, kantoorhoudend aan de Hoofdstraat 115 te 2181 EC Hillegom,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van Erk hierna ook:
'Opdrachtgever’;

2. Baker Tilly Berk N.V., kantoorhoudend aan Stavorenweg 6, te Gouda te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. E.C.J. Moens RA, hierna ook: 'Opdrachtnemer’;
Hierna gezamenlijk ook te noemen: 'partijen’.
NEMEN IN OVERWEGING
1.
2.
3.
4.
5.

Opdrachtgever wenst een overeenkomst voor accountantsdiensten af te sluiten.
Opdrachtgever heeft hiertoe een offerteaanvraag uitgeschreven op d.d. 8-6-2017 voor
de levering/uitvoering van accountantsdiensten.
Ter aanvulling op de offerteaanvraag is er d.d. 12 juli 2017 een Nota van Inlichtingen
verstrekt aan de opdrachtnemer.
Opdrachtnemer heeft offerte uitgebracht d.d. 1 augustus 2017.
Partijen wensen hetgeen zij zijn overeengekomen vast te leggen in deze
overeenkomst.

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1
Opdracht
1. De opdrachtgever geeft opdracht aan de opdrachtnemer, hetgeen door de
opdrachtnemer wordt aanvaard, tot het verzorgen dan wel leveren van
accountantsdiensten, (hierna: 'de diensten/leverinqen’).
2. Uitvoering van de diensten/leveringen door de opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 van dit
artikel geschiedt onder de voonA/aarden en bedingen van deze overeenkomst inclusief
bijlagen.
Artikel 2

Duur van de overeenkomst

1.

De dienstverlening van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2017 na
ondertekening van deze overeenkomst.
2. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar bestaande
uit een vaste periode van 2 jaar met de optie tot eenzijdige verlenging door de
opdrachtgever van twee keer één jaar.
3. Een eventuele verlenging wordt uiterlijk drie maanden voor de einddatum expliciet door
de opdrachtgever schriftelijk bekend gemaakt aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever
is gerechtigd zonder opgave van redenen een verlenging van overeenkomst niet op te
dragen.
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
2. De prijzen zijn vast voor tenminste twee jaar na ingang van de overeenkomst.
Prijsaanpassingen mogen slechts één keer per jaar worden doorgevoerd. De betreffende
gemeente resp. HLTsamen ontvangen resp. ontvangt een gemotiveerd voorstel conform
CBS- Dienstenprijsindex <2017=100>, met een maximum van 2,5% berekend op de
tarieven van 2017. Het voorstel is minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de
nieuwe tarieven aan de betreffende gemeente resp. HLTsamen toegestuurd. Het voorstel
moet door de gemeente resp. HLTsamen schriftelijk worden goedgekeurd.
Artikel 5
Vergoeding
1. De vergoeding, van de gemeente aan de opdrachtnemer, is conform de bedragen
genoemd in Bijlage H Tarievenblad van de door de opdrachtnemer uitgebrachte
offerte.
Artikel 6
Algemene voorwaarden
1. Op deze overeenkomst zijn de 'Algemene inkoopvoorwaarden voor gemeenten die
deelnemer zijn in Stichting Rijk van toepassing. Voornoemde inkoopvoorwaarden zijn
als bijlage G3 aan deze overeenkomst gehecht.
2. Op deze overeenkomst zijn de afwijkingen op de algemene inkoopvoorwaarden van
toepassing. Deze zijn als bijlage G4 aan deze overeenkomst gehecht.
3. 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:
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4
Bijlage 5:

Nota van inlichtingen d.d. 12 juli 2017
Offerteaanvraag met referentienummer HLT201701 - 41746
voor accountantsdiensten met bijbehorende documenten
‘Algemene inkoopvoorwaarden voor gemeenten die deelnemer zijn in Stichting
Rijk
Afwijkingen algemene voorwaarden:
Uw offerte d.d. 1 augustus 2017

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt d.d.2iiovember 2017 te Hillegom
De Opdrachtgeye
Voor deze:
A. van Erk//?/

De^urgemeéster van Hillegom,

De Opdrachtnemer
Voor deze:
Drs. EJLLMoeas RA

rtnsji^aker Tilly Berk N.V.

