
iŗ
Bloemendaal

Overeenkomst voor het leveren van Accountantsdiensten 

ONDERGETEKENDEN

1. De gemeente Bloemendaal, kantoorhoudend aan de Bloemendaalseweg 158,
2051GJ te Overveen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer E.J. Roest (burgemeester) hierna ook: 'Opdrachtgever';

2. Baker Tilly (Netherlands) N.V. Amsterdam, kantoorhoudende aan de Entrada 303, 
1096 ED te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

 hierna ook: "Opdrachtnemer

Hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen"

NEMEN IN OVERWEGING

1. Opdrachtgever wenst een overeenkomst voor Accountantsdiensten af te 
sluiten.

2. Opdrachtgever heeft hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure 
uitgeschreven op d.d. 21 november 2019 voor de uitvoering van 
Accountantsdiensten.

3. Ter aanvulling op de offerteaanvraag is er d.d. 20 december 2019 een nota 
van Inlichtingen verstrekt aan de Opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer heeft offerte uitgebracht d.d. 24 januari 2020.
5. 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").

2. Uitvoering van de diensten 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. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal vijf (5) jaar 
Z met dienstverlener voor accountantsdiensten.

e inwerkingtreding van de overeenkomst is voorzien met ingang van 1 juni 2020 
:ot en met 31 mei 2023 met een optie tot eenzijdige verlenging door de 
pdrachtgever van één (1) keer twee (2) jaar. Wanneer de Opdrachtgever 

gebruik maakt van één of meerdere verlengingen zal hij dit uiterlijk drie (3) 
maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schríftelijk bekend maken. 
Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan 
worden, loopt deze van rechtswege af.
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Artikel 3 Meer- en minder werk
1. Uitvoering en verrekening van eventueel "meer- en/of minderwerk" dient te allen 

tijde nader door Partijen schríftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 4 Aanvullende afspraken
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken aanvullende afspraken inzake de 

verwerking van persoonsgegevens in het convenant dat als bijlage 2 is 
toegevoegd aan deze overeenkomst.

2. Voor ieder te controleren boekjaar wordt een planning opgesteld, beide 
partijen spannen zich in om zich aan de afspraken te houden.

Artikel 5 Vergoeding
1. De vergoeding, van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer, is conform de 

bedragen genoemd in het tarievenblad van de door de Opdrachtnemer 
uitgebrachte offerte.

Artikel 6 Algemene voorwaarden
1. Op deze overeenkomst zijn de "Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en 

diensten voor gemeenten die deelnemer zijn in Stichting RIJK" van toepassing. 
Voornoemde inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 4 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 Ínhoud 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 20191220 - def - Nvl 1 Accountantdiensten BLD d.d. 
20 december 2019
Convenant inzake de verwerking van Persoonsgegevens 
Aanbestedingsdocument met referentienummer BLD2019011900063 
voor Accountantsdiensten met bijbehorende documenten 
Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden voor 
leveringen en diensten voor gemeenten die deelnemer zijn in Stichting 
RIJK
Uw offerte d.d. 24 januari 2020

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt d.d. 
Overveen.
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