Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overveen, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw W.A. Atsma, directeur-gemeentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener,
vertegenwoordigd door de heer R. M. Reus gemeentesecretaris/algemeen directeur;

3. De heer •KlBNl—lB» geboren op '<N—fcei> wonende te ^^—H, hierna te
noemen; de gedetacheerde.
overwegende:
dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van

zijn rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werb'aamheden wit laten verrichten;
dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3.
Artikel 2 Aard en duur detacheringsovereenkomst

1. Dedetacheringsovereenkomstgaatinop 1 januari 2.019 en eindigt op Ijulii 2019 tenzij partijen
overeenkomen de overeenkomst voort te zetten,
2. De gedetacheerde is in deze periode 28 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager van
verschillende projecten.
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop.
5. De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzjgingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in
redelijkheid van hem verwacht mag worden,
7, De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

Artikel 3 Beloning en vergoeding
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1. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
2. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
3. De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:
a. De totale bruto-loonkosten conform salarisschaal 13, anciënniteit 1 1 over de in artikel 2, lid
1 genoemde periode. Indien daartoe de wettel'ijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
b. Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.

c. De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener.
De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlenen

Artikel 4 Ziekte
1, In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels,
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
3, De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reïntegratieproces,
4, Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen.

Artikel 5 Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie
en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlenen Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het vertoftegoed.

Artikel 6 Geheimhouding en integriteit
1. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de intener waarvan hij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De intener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen
of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden.
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2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener of aan
derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te wijten is

aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO,
4, Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid
in het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed
overeenkomstig de artikelen 15:1:23,15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.

Artikel 8 Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke

instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging,
2, Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst voor
rekening van intener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande
geldt niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor het
gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde

wettelijke bepalingen.
Artikel 9 Einde detacheringsovereenkomst
1. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;
2. Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming
van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar
verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt, In deze situatie nemen partijen
een opzegtermijn van 1 maand in acht.

3, Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.
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Artikel 10 Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen
de partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum:

Datum;

Datum:

W.A. Atsma R.M. Reus

Directeur-gemeentesecretaris gemeentesecretaris/
algemeen directeur

ParaafW.Atsma

Paraaf R. Reus

Paraaf'

Detacherlngsovereenkomst
De ondergetekenden:
4. Gemsenta Bloemendaal gevestigd te Overvesn, hierna te noBmen: de uillener, vertegenwoordigd
door de mevrouw W.A. Atsma, directeur-gemeentssecretaris;
5. Gemeente den Helder gevestigd te Dan Helder, hierna ie noemen: de Intener, vertegenwoordigd
door de heer R. Reus gemeentesecrstaris/algemeen directeur;

6. De heer .IN——Ma geboren op i^^^NU®" wonende te ^^N^ hierna te
noemen: de gedstacheerde.
overwegende:
dat ds gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichlen bij de inlensr, zonder verlies van zijn

rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten vemchten;
dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;

detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeldsmobltiteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder do volgende voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de intener voor het vervullen van ds functie als hieronder
vermeld in artikel 2, lid 3.
Artikel 2 Aard en duur detacheringsovereenkomst
B. D8 detacheringsovereenkomst gaat In op 1 Januari 2019 en eindigt op 1 jytóanuari 20_I9SO tenzij
partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
9. De gedetacheerde is in deze periode 24 wen per week werkzaam.
10. De gedetacheerde zal bij de Inlener werkzaamhsden vemchten als Droiectmanaaer van
verschillende DroiBctenin-de-'fynstie-vat^fBam^Man^o^fdeJm^GeHse^
11. De uitlener machtigt de Inlener tol het geven van opdrachten aan ds gedetacheerde tan aanzien
van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop.
12. De intener informeert de gedetacheBrde bij aanvang van de delachering over de geldsnde
reglementen en voorschriften bij de inlener.
13. De gadetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de In lid 3
vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullan verrichten, en zich daarbij te houden aan
de aanwijzlglngen, instructies en/of regelementen van de intenor, zoals In redelijkheid van hem
verwacht mag worden.
14. De Inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondhsid en welzijn van de gedetacheerde in verband
mei de arbeid.

Artikel 3 Beloning en vergoeding
4. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst anders
wordt afgesproken.
5. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoélagen,
elndejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbljdrage en tegemoelkonning ziektekoster». De
gedetacheerds heeft terzake geen vordering op de Inlener.
6. Ds Inlsnsr verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:
d. Ds totale bruto-loonkosten conform salarisschaal 13, anciënniteit 11 over de In artikel 2, lid 1
genoemde periode. Indien daartoe de weltelijke verplichting beslaat, wordt over de bruto-

loonkosten 21% BTW In rekening gebracht;
e. Eventueel extra gemaakte kosten van de gedelacheerde in verband met het uitvoeren van de
werkzaamheden bij de Inlener, voor zover ds Intener daan/oor vooraf tosslemming heeft
gegeven.
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f. Ds vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de gedetacheerdg
voor het reizen naar de instelling van de inlener.
De uitlener zat de kosten maandelijks In rekening brengen bij de inlener,

Artikel 4 Ziekte
5. In geval van ziekte en herstel of andere dringende radenen voor afwezigheid dient ds
gedetacheerde dit te melden aan ds Intener en de ultienor, conform de aldaar geldende regels.
6. • De gedetacheerde is voor het overige verplicht hst verzuimprotocol van do uitlener na te leven.
7. De uillsner is verplicht zorg Ie dragen voor hel reintegraliaproces,
8. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlensr in rekening brengen,

Artikel 5 Verlof
4. De gedetacheerds heeft naar rato van het In art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie en
ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
5. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg mei de Inlener. Verlof wordt ook
genoten op de door de intener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
6. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mlndsring gebrachl
op het verloftegoed,
Artikel 6 Geheimhouding en integriteit
3. De gedetacheerde is gedurendends en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de intener waarvan hl) wsel of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
4. De gedetacheerda zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering,

Artikel 7 Aansprakelijkheid
5. De inlsner Is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade sn vrijwaart ds uitlener
volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen of nalaten
van de gedetacheerds dat enig verband houdt mat de door hem verrichte werkzaamheden.
6. Ds inlsner draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in bet kader
van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.
7. De gedetacheerde Is niel aansprakelijk voor schade die hlj/zij veroorzaakt aan ds Inlenar of aan
derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de Inlener, tenzij ds schade te wijten is aan
zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
8, Schade van gedetacheerde aan ham toebehorende kteding en uitrusting respsctlevetijk een aan
hem toabshorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichlen van arbeid in het
kader van deze detacheringsovereénkomst wordt door Inlener aan hem vergoed overeenkomstig
de artikelen 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.

Artikel 8 Wijzigingen
3. WijziginQen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke Instemming

van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van Inwerkingtreding van de wijziging.
4. Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaardsn bij werkgever komen eerst voor
rekening van intenor na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande geldt
niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor bel
gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 9 Einde dotacherlngsovereenkomst
4. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. Indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek ontslag
neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttrsding van de gsdstacheerde bi} de Inlsnsr;
5, Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst Is slechts mogelijk met instemming van
alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat hst niet van haar verlangd kan
worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzeQtermljn
van 1 maand In acht.

6. Bij een einde als bedoeld In lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke aanstelling
bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.

Artikel 10 Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovoreenkomst, zal tussen de
partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener, Namens Inlener, D6 gedetacheerde,
Datum:

Datum:

Datum:

W.A. Atsma R. Reus
Directeur-gemeentesecrelaris gemeentssecretaris/
algemeen directeur

Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
1. Gemeento Bloemendaal gevestigd Ie Overvson, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd doorde iDBvrouwW.A. Atsma, dlrecteur-gemeenlesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noeinen; de inlener,
vertegenwoordigd door de heer R. Reus gsmeentesecretaris/algemeen directeur;

3. De heer 4^—^—1 geboren opd(N—t.en wonende te^^BH hierna te
noemen: de gedetacheerde,
overwegende:

da( de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van
zijn rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;

dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden;

Artikel 1 Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij do inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3,
Artikel 2 Aard en duur detacherlngsovereenkomst

1. De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 maart 2018 en eindigt 1 januari 2019 tenzij partijen
overeenkomen de overeenkomsl voort Ie zetten.

2. De gedetacheerde Is In deze periode van 1 maart 2018 tol 1 juli 2018 32 uren per week, en
vanaf 1 juli 24 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlenor werkzaamheden verrichten In de functie van manager van
de afdeling Concernstaf a.i.
4. De uitlener machtigt de intener tot het geven van opdrachlen aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en hst toezicht daarop.

5. De Inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de intener,

6, De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de In lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies sn/of regelementen van de inlener, zoals in

redelijkheid van hem verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

Artikel 3 Beloning en vergoeding
1. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtsposilie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
2, De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salarisloelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de Inlener.

3. De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden;

a. De totale bruto-loonkosten conform salarisschaal 13, anciënniteit 11 over de in artikel 2,

lid 1 genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
b, Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.
c. De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener.

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.
Artikel 4 Ziekte
1. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
3, De uitlener is verplicht zorg to dragen voor het reintegratieproces.

4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de intener in rekening
brengen.

Artikel 5 Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie
en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg mei de inlener. Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering

gebracht op het verloftegoed.
Artikel 6 Geheimhouding en integriteit
1. De gedetacheerde Is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht lot

geheimhouding van informatie met betrekking tot de intener waarvan hij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.
2, De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. De Inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen
of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden.
2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacherlngsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke

aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zlj veroorzaak! aan de intener of
aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te
wijten is aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
4. Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid
In het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door Inlener aan hem vergoed

overeenkomstig de artikelen 15:1:23, 15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.
Artikel 8 Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke

instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging.

Financiële gevolgen van wijzigingen In de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst voor
rekening van Inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande
geldt niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregslen voor het
gemeentepersoneel, wijzigingen In de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde
wettelijke bepalingen.

Artikel 9

Einde detacherlngsovereenkomst

1. Deze detacherlngsovereenkomst eindigt van rechtswege:

a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b, indien de gedetachserde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bi) de intener;
2. Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming
van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar
verlangd kan worden dal deze detachering voortgezet wordt, tn deze situatie nemen partijen
een opzegtermijn van 1 maand in acht.

3. Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voel voortgezet,
ArtlkeHO Geschillen
Bij geschillen bstrekklng hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen
de partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

Datum:

Datum:

» 1
28 februari 2018

W.A. Atsma

Dlrecteur-gemeentesecretarls

gemeentesecretaris/
algemeen directeur

De gedetacheerde,

^^nA- ^

... (.u? n

-;i.:n
r '• ; '~: .'i'.'y'

Stuknummer: AH 9.00759
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Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
l. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Oven/een, hierna te noemen: de uitlener,
vertegenwoordigd door de mevrouw W.A. Atsma, directeur-gemeentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlener,
vertegenwoordigd door de heer R,M, Reus gemeentesecretaris/slgemeen directeur;

3. De hecrOBBBH—, geboren op BUBBB^n wonende te ^UBBI hierna te
noemen: de gedetacheerde.

overwegende:
dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van

zijn rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;

dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel l Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als
hieronder vermeld in artikel 2, lid 3,

Artikel 2
Aard en duur detacheringsovereenkomst
l. De detacheringsovereenkomst gaat in op l januari 2019 en eindigt op l julii 2019 tenï'ij
partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
2, De gedetacheerde is in deze periocie 28 uren per week werkzaam.
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projectmanager van
verschillende projecten.
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten
aanzien van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht
daarop.

5, De inlener informeert de gedetacheerde bij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlener.
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid
3 vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te
houden aan de aanwijzigingen, instructies en/of regelementen van de inlener, zoals in

redelijkheid van hem verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in
verband met de arbeid.

v

Paraaf W^iAtsma

Paraaf R. Reus

Paraaf

Artikel 3 Beloning en vergoeding
l. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtspositie, tenzij in deze overeenkomst
anders wordt afgesproken.
2. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoetage, levensloopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten.
De gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
3. De intener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:
a. De totale bruto-loonkosten conform salarisschaal 13, anciënniteit 11 over de in artikel 2,
lid l genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de
bruto-loonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
b. Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van
de werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming
heeft gegeven.
c. De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de
gedetacheerde voor het reizen naar de instelling van de inlener,
De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.

Artikel 4 Ziekte
l. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende
regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te
leven.

3. De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reïntegratieproces,

4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening
brengen.

Artikel 5 Verlof
l. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op
vakantie en ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt
ook genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte
verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gfidetacheprde gemeld aan de uitlener en in mindering

gebracht op het verloftegoed.
Artikel 6 Geheimhouding en integriteit
l. De gedetacheerde is gedurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht
tot geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waarvan hij weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is,
2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
l. De inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de
uitlener volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen

Paraaf W& Atsma Paraaf R. Reus Paraaf

of nalaten van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte
werkzaamheden.

2. Oe inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheden.
3. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zi) veroorzaakt aan de inlener of
aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te

wijten is aan zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
4. Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een
aan hem toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van
arbeid in het kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed
overeenkomstig de artikelen 15:1:23,15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.

Artikel 8 Wijzigingen
l. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke

instemming van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de
wijziging.
2. Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst

voor rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het
voorgaande geldt niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene
salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen
in van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 9 Einde detacheringsovereenkomst
l. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege;
a. aan het eind van de in artikel 2, lid l genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek
ontslag neemt. In dat geval nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;

2. Tussentijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met
instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dot het niet
van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen
partijen een opzegtermijn van l maand in acht.
3. Bij een einde als bedoeld in lid l onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke
aanstelling bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.

Paraaf R. Reus Paraaf

Artikel 10 Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal
tussen de partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

Datum;

Datum:

...?c--.l^^-„

W.A. Atsma

R.M. Reus

Directeur-gemeentesecretaris

gemeentesecretaris/
algemeen directeur

Paraaf W. Atsma

Paraaf R. Reus

x

Paraaf

Van:
Verzonden; donderdag 14 februari 2
Onderwerp; Dêtacherlngsovereenkomst

'O19.docx

^^ wil je zelf ook meek'ijken? Heb wat wijzigingen opgenomen. Kan hel zo?
Groet van l

Detacheringsovereenkomst
De ondergetekenden:
4. Gemeente Bloemendaal gevestigd ta Overveen, hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd
door ds mevrouw W.A. Atsma, directeur-gemBentesecrelaris;
5. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna ts nosmen: de inlsner, vertegenwoordigd
door de hser R. Reus gemeentesecretaris/algameen directeur;

6. De heer N——^— geboren op —^—en wonende te B^^^B. hierna te
noemen; de gedetacheerde.
overwegende:
dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de intener, zonder verlies van zijn
rechtspositis bij de uitlenar,
dat de intener de gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten;
dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heefl;
detachering vindt plaats In het kader van bevordering van de arbeidsmobilileit van de
gedetacheerde.
verklaren hierbij een detacheringsovereenkomsl aan te gaan onder de volgende voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen
De uitlener detacheert da gBdstacheBrde bij de inlsner voor bet vervullen van de functie als hieronder
vermeld in artikel 2, lid 3,
Artikel 2 Aard en duur detacheringsovereenkomst
8. De detachsringsovereenkomst gaat in op 1 Januari 2019 en eindig! op 1 juiiawafi 201930 tenzij
partijen overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
9, De gedetacheerde is in dsze periode 24 uren per week werkzaam.
10. De gedetacheerde zal bi) de inlener werkzaamheden verrichten als proisotmanacier van
verschillende proiectenif^B4üB^e^n-imaM@ewaftA^^lm^GOT^ . . , — "1 beeft opmnak toegepast: Lettertype: Geen spelling- of
11. De uitlener machtigt de inlener tot bel geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten aanzien | argmmaticacontrole uitvoeren
van hel verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden sn het toezicht daarop. 1-'"—
12, De inlener informeert do gedetachsorde bi) aanvang van de detachering ovsr de geldende
reglemsnten en voorschriften bij de inlener.
13, De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid 3
vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te houden aan
de aanwtjzigingen, instructi8s en/of regelementon van de inlener, zoals in redelijkheid van hem
verwacht mag worden.
14. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in verband
met de arbeid.

Artikels Beloningen vergoeding
4. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkelijke rechtsposiiie, tenzij in deze overeenkomst anders
wordt afgesproken.
5. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, evsntuele salaristoslagen,
eindejaarsuitkering, vakantioloelage, tBvensloopbijdrage en tegemoetkoming zieklekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
e. De Inlener verplicht zich maandalijks de volgende kosten aan de uitleneF te vergoeden:
d. De totale bmto-loonkosten conform salarisschaal 13, anciënniteit 11 over de In artikel 2, lid 1
genoemde periods. Indien daartoe de wattalijke verplichting bestaat, wordt ovsr de brutoloonkostsn 2-1% BTW In rekening gebracht;
e. Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met hel uilvosrsn van d8
werkzaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.

f. De vergoeding woon- werkvskeer ad € 0,19 per kilometer len behoeve van de gedetacheerde
voor het reizen naar de instelling van de Inlener,
De uitlener zal de kosten maandelijks In rsksrring brengen bij de Inlener.

Artikel 4 Zlakte
5. In geval van ziekie en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de Inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
6. De gedetacheerda is voor hel overige verplicht hst verzuimprotocol van de uitlener na te teven.
7. De uitlener is verplicht zorg ta dragen voor het reïntegratieproces,
8. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de intener in rekening brengen.

Artikel 6 Verlof
4. Ds gedetacheerde heefl naar rato van het in art.2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie en
ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
5. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met ds inlener. Verlof wordt ook
genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
6. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan da uitlener en in mindering gebracht
op het vertoftegoed.
Artikel 6 Geheimhouding en Integriteit
3. De gedetacheerde Is gedurendende en na afloop van üe periode van detachering verplicht tot
geheimhouding var» informatie met betrekking tot de Inlener waaraan hij weet of redelijkerwijs
behoort ta weten dat deze vortrouwolijk Is.
4. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband met zijn
detachering.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
5. Do inlsner is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart do uitlener
volledig van elke schade aan inlsner, derden of arbeidskracht ontstaan door handalan of nalaten
van de gedstacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden.
6. De inlensr draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van ds werkzaamheden In hei kader
van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.
7. De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener of aan
derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de intenor, tenzij de schads te wijten Is aan
zijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel •16:1:12 CAR-UWO.
8. Schade van gedstachesrde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een aan
hem loobehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in liet
kader van deze detacheringsovereenkomst wordt door Inlener aan hem vergoed overeenkomstig
ds artikelen 15:1:23,15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.

Artikel 8 Wijzigingen
3. Wijzigingen In deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke inslemming
van alls partijen. Daarbij wordt bepaald hfat tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging.
4. Financiële gevolgen van wijzigingen In de arbeidsvoorwaarden bij werkgever komen eerst voor
rekening van inlener na diens schriftelijke instemming met dis wijzigingen. Hst voorgaande geldt
niet voor financiële gevolgen die voortvloBien uit algemene salarismaatregelen voor het
gemeentepersoneel, wijzigingen In de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 9 Einde detacheringsovereenkomst
4. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan hel eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek ontslag
nesml. In dat geval nemen partijen de gsldends opzegtermijn in acht;
c. op het moment van Indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;
5. Tussenlijdse opzegging van de detacheringsovereenkomsl is slechts mogalijk met instemming van
alle partijen, tenzij één dar partijen gemotiveerd kan aantonen dat hel niet van haar verlangd kan
worden dat deze detachering voortgezet wordt. In dsze situatie nemen partijen een opzegtermijn
van 1 maand In acht.

6. Bij een einde als bedoeld In lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke aanstelling
bij de uitlener op dezslfds voel voortgezet.

Artikel 10 Geschillen
Bij seschllten betrekking hebbende op de afspraken In deze detacherlngsovereenkomst, zal tussen de
partijen overleg plaatsvinden.

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener, Namens inlensr, De gedetacheerde,
Datum:

Datum:

Datum;

W.A. Atsma R. Reus
Directeur-gsmeentesecretaris gemeenlssscretaris/
algemeen directeur

Van;.

Verzonden; vrijdag 22 februari 2019 10:18
Aan; 't
cc;
Onderwerp: detachering

Goedemorgen <(Nfc
Hierbij de (ietwat aangepaste) detacheringsovereenkomst voor de detachering van
tNNNl ln artikel 2 is een en ander aangepast (functienaam, uren en duur van de
overeenkomst). Als jullie akkoord gaan dan kan ik de overeenkomst laten tekenen door!
zelf en Robert Reus, de secretaris. Daarna stuur ik m door aan jou.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag van je.
Met vriendelijke groet,

Teamleider Personeel & Organisatie
Concernstaf gemeente Den Helder
Bezoekadres Verkeerstorenweg 3 1786PN Den Helder
Postadres Postbus 36 1780AA Den Helder
Telefoonnummer 0223 678171

MobieK
E-malladrésl

Detacheringsovereenkomst

De ondergetekenden:

1. Gemeente Bloemendaal gevestigd te Overvcen, hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd
door de mevrouw WA Atsma, ctirecteur-gemnentesecretaris;
2. Gemeente den Helder gevestigd te Den Helder, hierna te noemen: de inlenen vertegenwoordigd
door de heer R.M. Reus gemeentesecretaris/algemGen directeur;

3. De liRer(BUBBBBiBB geboren op ——B1'1 wonende te^^^j^ hierna te noemen:
de gedetachffirrie.

overwegende:
dat de gedetacheerde tijdelijk werkzaamheden wil verrichten bij de inlener, zonder verlies van zijn
rechtspositie bij de uitlener;
dat de inlener de gedetacheerde werkzaamheden wit laten verrichten;
dat de uitlener tegen deze detachering geen bezwaren heeft;
detachering vindt plaats in het kader van bevordering van de arbeidsmobiliteit van de
gedetacheerde.

verklaren hierbij een detacheringsovereenkomst aan te gaan onder de volgende voonvaarden:

Artikel 1 Algemeen
De uitlener detacheert de gedetacheerde bij de inlener voor het vervullen van de functie als hieronder
vermeld in artikel 2, lid 3.

Artikel 2 Aard en duur detacheringsovereenkomst
1, De detacheringsovereenkomst gaat in op 1 januari 2019 en eindigt op 1 jutii 2019 tenzij partijen
overeenkomen de overeenkomst voort te zetten.
2. De gedetacheerde is in deze periode 28 uren per week werkzaam,
3. De gedetacheerde zal bij de inlener werkzaamheden verrichten als projeclmanager van verschillende
projecten.
4. De uitlener machtigt de inlener tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde ten aanzien
van het verrichten van de in lid 3 omschreven werkzaamheden en het toezicht daarop.
5. De inlener informeert de gedetacheerde b'ij aanvang van de detachering over de geldende
reglementen en voorschriften bij de inlenen
6. De gedetacheerde verklaart, onder erkenning van de in lid 4 omschreven machtiging, de in lid 3
vermelde werkzaamheden naar beste vermogen te zullen verrichten, en zich daarbij te houden aan

de aanwijzigingen, instructies en/of regêlementen van de inlener, zoals in redelijkheid van hem
verwacht mag worden.
7. De inlener draagt zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de gedetacheerde in verband
met de arbeid.

Artikel 3 Beloning en vergoeding
1. De gedetacheerde behoudt zijn oorspronkel'ijke rechtspositie, tenzij m deze overeenkomst anders
wordt afgesproken.
2. De uitlener betaalt de in de aanstelling overeengekomen salaris, eventuele salaristoelagen,
eindejaarsuitkering, vakantietoelage, levenstoopbijdrage en tegemoetkoming ziektekosten. De
gedetacheerde heeft terzake geen vordering op de inlener.
3. De inlener verplicht zich maandelijks de volgende kosten aan de uitlener te vergoeden:

a. De totale bruto-loonkosten conform salarisschaal 13, anciënniteit 11 over de in artikel 2, lid 1
genoemde periode. Indien daartoe de wettelijke verplichting bestaat, wordt over de brutoloonkosten 21% BTW in rekening gebracht;
b. Eventueel extra gemaakte kosten van de gedetacheerde in verband met het uitvoeren van de
werlsaamheden bij de inlener, voor zover de inlener daarvoor vooraf toestemming heeft
gegeven.
c. De vergoeding woon- werkvekeer ad € 0,19 per kilometer ten behoeve van de gedetacheerde
voor het reizen naar de instelling van de inlener,

De uitlener zal de kosten maandelijks in rekening brengen bij de inlener.

Artikel 4 Ziekte
1. In geval van ziekte en herstel of andere dringende redenen voor afwezigheid dient de
gedetacheerde dit te melden aan de inlener en de uitlener, conform de aldaar geldende regels.
2. De gedetacheerde is voor het overige verplicht het verzuimprotocol van de uitlener na te leven.
3. De uitlener is verplicht zorg te dragen voor het reïntagratieproces,
4. Bij ziekte langer dan één week zal de uitlener geen vergoeding bij de inlener in rekening brengen.

Artikel 5 Verlof
1. De gedetacheerde heeft naar rato van het in art,2, lid 2 genoemde aantal uren recht op vakantie en
ander (buitengewoon) verlof, conform de geldende regels van de uitlener.
2. De gedetacheerde neemt vakantie en verlof op in goed overleg met de inlener. Verlof wordt ook
genoten op de door de inlener erkende feestdagen en vastgestelde verplichte verlofdagen.
3. De genoten verlofuren worden door gedetacheerde gemeld aan de uitlener en in mindering
gebracht op het verloftegoed.

Artikel 6 Geheimhouding on integriteit
1. De gedetacheerde is gcdurendende en na afloop van de periode van detachering verplicht tot
geheimhouding van informatie met betrekking tot de inlener waaivan hij weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat deze vertrouwelijk is.

2. De gedetacheerde zal geen gelden of gunsten aannemen van derden in verband mét zijn
detachering.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Do inlener is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart de uitlener
volledig van elke schade aan inlener, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen of nalaten
van de gedetacheerde dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden.
2. De inlener draagt er zorg voor dat gedetacheerde uit hoofde van de werkzaamheden in het kader
van deze detacheringsovereenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.
3, De gedetacheerde is niet aansprakelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt aan de inlener oi aan
derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor de inlener, tenzij de schade te wijten is aan
z'ijn schuld of nalatigheid overeenkomstig artikel 15:1:12 CAR-UWO.
4. Schade van gedetacheerde aan hem toebehorende kleding en uitrusting respectievelijk een aan hem
toebehorend motorrijtuig ontstaan tijdens of in verband met het verrichten van arbeid in het kader
van deze detacheringsovereenkomst wordt door inlener aan hem vergoed overeenkomstig de
artikelen 15:1:23, •15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO.

Artikel B Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen slechts worden aangebracht met schriftelijke instemming
van alle partijen. Daarbij wordt bepaald het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging.
2. Financiële gevolgen van wijzigingen in de arbeidsvoorwaardfin bij werkgever komen eerst voor
rekening van Inlener na diens schriftelijke instemming met die wijzigingen. Het voorgaande geldt
niet voor financiële gevolgen die voortvloeien uit algemene salarismaatregelen voor het
gerneentepersoneel, wijzigingen in de CAR-UWO of wijzigingen in van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.

Artikel 9 Einde detacheringsovereenkomst
1. Deze detacheringsovereenkomst eindigt van rechtswege:
a. aan het eind van de in artikel 2, lid 1 genoemde datum;
b. indien de gedetacheerde ontslag door de uitlener wordt verleend of op eigen verzoek ontslag
neemt. In dat gevat nemen partijen de geldende opzegtermijn in acht;
c. op het moment van indiensttreding van de gedetacheerde bij de inlener;
2. Tussent'ijdse opzegging van de detacheringsovereenkomst is slechts mogelijk met instemming van
alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan
worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn
van 1 maand in acht.
3. Bij een einde als bedoeld in lid 1 onder a en lid 2 van dit artikel wordt de oorspronkelijke aanstelling
bij de uitlener op dezelfde voet voortgezet.

Artikel 10 Geschillen
Bij geschillen betrekking hebbende op de afspraken in deze detacheringsovereenkomst, zal tussen de
partijen overleg plaatsvinden,

Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en ondertekend,

Namens uitlener,

Namens inlener,

De gedetacheerde,

Datum;

Datum:

Datum:

W.A. Atsma R.M. Reus

Directeur-gameentesecretaris gemeentesecretaris/
algemeen directeur

