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Overeenkomst opdrachtverlening
Partijen,
1

2

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, gevestigd te Almelosestraat 2,
7642 GM te Wierden,
hierna te noemen:
opdrachtgever,
en
Naam:
……………………………
gevestigd
……………………………
te
…………………
hierna te noemen:

opdrachtnemer,

Overwegende dat:
•

de opdrachtgever - kort gezegd - tot doel heeft het (doen) beheren van agrarische natuur en
landschappen, het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden,
alsmede het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en
organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer;

•

het collectief gecertificeerd dient te zijn om, in het kader van de SNL, een beschikking van de
provincie te kunnen ontvangen;

•

de opdrachtgever voor het laten uitvoeren van beheerwerkzaamheden en/of -diensten, ten
opzichte van de provincie, te allen tijde eindverantwoordelijk blijft;

•

de door de opdrachtnemer te leveren beheerwerkzaamheden en/of -diensten dienen te
voldoen aan de voorwaarden en/of werkwijze, zoals gesteld in het kwaliteitshandboek van
de opdrachtgever,

•

de opdrachtgever bij het laten uitvoeren van beheerwerkzaamheden en/of -diensten deze
wenst op te dragen aan gekwalificeerde opdrachtnemers;

Komen het volgende overeen:
Voorwerp van de Overeenkomst
1.

Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van de
beheerwerkzaamheden en/of -diensten,
zoals omschreven in de hier als bijlage bijgevoegde tabel A tegen een in die bijlage genoemde
vergoeding en voorwaarden,
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2.

De opdrachtnemer dient zich te allen tijde en strikt te houden aan de voorwaarden en
werkwijze zoals die in het Kwaliteitshandboek zijn verwoord of zijn opgenomen in de door
de opdrachtgever opgestelde offerteaanvraag.

3.

Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer verzoekt meer werkzaamheden te verrichten dan
tussen hen is overeengekomen, kan daartoe een nieuwe, dan wel een aanvullende
overeenkomst worden gesloten.

4.

De duur van deze overeenkomst voor bepaalde tijd is nooit langer dan de duur van de
overeenkomst tussen de deelnemer, waar of ten behoeve waarvan de
beheerwerkzaamheden - /- diensten worden uitgevoerd, en de opdrachtgever, zoals is
afgesproken op basis van de gebiedsaanvraag in het kader van de SNL.

Opschortingrecht
5.

Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, dan wel niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak worden de
(financiële) verplichtingen door opdrachtgever opgeschort tot het moment, dat
opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Opschorting van de verplichtingen vindt niet plaats wanneer voortzetting van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer verlangd kan worden.

Beëindiging van de overeenkomst
6.

Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met opdrachtnemer met onmiddellijke
ingang te beëindigen/ontbinden indien:
•
•
•
•

7.

door derden beslag wordt gelegd op zaken en/of vermogensrechten van opdrachtnemer;
opdrachtnemer in staat van faillissement is geraakt;
opdrachtnemer surseance van betaling heeft aangevraagd;
opdrachtnemer overlijdt, dan wel, indien opdrachtnemer een rechtspersoon is, wanneer
deze rechtspersoon wordt ontbonden.

Van de beëindiging van de overeenkomst wordt door opdrachtgever schriftelijk aan
opdrachtnemer mededeling gedaan.

Aansprakelijkheid
8.

Opdrachtgever is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtnemer, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtgever toe te rekenen
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tekortkoming, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van opdrachtgever is beperkt
tot het bedrag dat per geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
9.

Als een niet aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming wordt onder andere
aangemerkt de situatie waarin een opdracht is gebaseerd op beleidsvoornemens van de
overheid, op wet- en regelgeving die op het moment van uitvoering van de opdracht nog niet
(volledig) tot stand is gekomen, dan wel op wet- en regelgeving waarvan de uitleg op het
moment van uitvoering van de opdracht nog niet (volledig) voor opdrachtgever kenbaar was.

10.

Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, die op welke wijze dan ook
verband houdt met de werkzaamheden van de opdrachtnemer, dan wel daardoor is
veroorzaakt. Onder indirecte schade wordt mede begrepen stagnatie in de normale gang van
zaken binnen het bedrijf van opdrachtnemer.

11.

Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtnemer te lijden schade te
beperken of ongedaan te maken.

Geschillen
11.

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement waarin opdrachtgever zijn vestigingsplaats heeft.
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Bijlagen
12.

De navolgende bijlagen maakt deel uit van deze overeenkomst. Partijen verklaren deze
bijlage te hebben ontvangen en kennis genomen te hebben van:
➢ Tabel A, met een omschrijving van de afgesproken werkzaamheden.
➢ Notitie Voorbereiding Beheercontracten
➢ Checklist

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te ……………………………………………………..………. op .................................................................. 2015.
Opdrachtgever

Opdrachtnemer:

Voorzitter

Veldmedewerker

Naam: ………………………………

Naam: ………………………………….

…………………………………………………………..
Handtekening

………………………………………………………………………
Handtekening
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BIJLAGE
TABEL A: De activiteiten van de opdrachtnemer bestaan uit:
1

Waaruit bestaan de
uit te voeren beheerwerkzaamheden
en/of -diensten

2

Wie voert de dienst
uit?

3

In welke periode
wordt
de dienst
uitgevoerd?

4

Duur van de
overeenkomst

5

Is wijziging van de
overeenkomst
mogelijk

6

Wat is de
vergoeding voor de
geleverde dienst /
beheeractiviteit?

7

Wanneer wordt de
vergoeding
uitbetaald?

8

BTW nummer van
de opdrachtnemer

9

KvK nummer van de
opdrachtnemer

