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Overbrugg i n gsovereenkomst
levering en dienstverlening van Wmo Hulpmiddelen

Partijen:

De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE WEERT, ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van Koophandel onder nummer 50320408 en zetelende aan de (6001 GS) Wilhelminasingel

101 te Weert, ten deze vertegenwoordigd door de heer A.A.M.M. Heijmans in zijn hoedanigheid van

burgemeester,

Hierna aan te duiden als'de Gemeente'

De besloten vennootschap Harting-Bank, zetelende te (3542 AD) Utrecht, aan Reactorweg 160 te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J.H.A.M. Gorissen-Bossink in zijn hoedanigheid van
algemeen directeur,

hierna aan te duiden als'de Opdrachtnemer;

De gemeente en Opdrachtnemer hierna tezamen ook te noemen Partijen en afzonderlijk ook te
noemen Partij.

Partijen nemen het volgende in overweging:

De tussen Partijen afgesloten raamovereenkomst "Wmo hulpmiddelen" met referentienr.
080813/HMAIVNW (hierna: Overeenkomst) eindigt op 29 februari 2O2O;

De Gemeente start een nieuwe aanbestedingsprocedure teneinde een nieuwe
overeenkomst af te sluiten (hierna: de Aanbesteding);
Deze aanbestedingsprocedure zal niet voor 29 februari 2020 leiden tot het sluiten van een
nieuwe overeenkomst;
De Gemeente ziet zich genoodzaakt een overbruggingsovereenkomst te sluiten om de
levering en dienstverlening Wmo Hulpmiddelen te borgen totdat op basis van de
aanbesteding een ondernemer gecontracteerd is;

De gemeente is bereid met Opdrachtnemer - als zittende uitvoerder van de
Overeenkomst- deze overbruggingsovereenkomst te sluiten waarbij (grotendeels) wordt
uitgegaan van de verplichtingen en voorwaarden van de tussen Partijen afgesloten
Overeenkomst, doch datzij daarbij enkele aanvullende afspraken wenst te maken.

Komen hierbij overeen

Artikel I Toepassing
1.1 De uitvoering van de overbruggingsovereenkomst geschiedt conform de bepalingen zoals

opgenomen in de Overeenkomst, zulks met inachtneming van de aanvullingen daarop en de
afwijkingen daarvan die hieronder in artikel 2 in deze Overbruggingsovereenkomst zijn
opgenomen.



Artikel 2
2.1 Partijen zijn overeengekomen dat per 1 maart 2020 dejaarlijkse prijsindexering van 2o/o zal

worden toegepast.
2.2 De volgende onderdelen in Artikel 5'Overnamewaarde uitstaande bestand bij beëindiging van

deze Raamovereenkomst' in de Overeenkomst worden als volgt gewijzigd:

- 5.1.c Er is sprake van een restwaarde van 5% van de netto catalogusprijs voor zover een
hulpmiddel niet ouder is dan 12 jaar of 10 jaar bij kinderhulpmiddelen en douche- en

toilethulpmiddelen; netto catalogusprijs is 30% korting op de historische bruto

catalogusprijs.
- 5.2 Voor de overige op de markt verkrijgbare hulpmiddelen niet behorend tot het

assortiment gelden dezelfde condities als omschreven onder 5.1.

2.3 De wijziging van artikel 5.1.c is niet van toepassing indien de Gemeente bij de uit te voeren
Europese aanbesteding kiest voor een overeenkomst op basis van koop. Alsdan geldt de
oorspro nkel ijke regel i ng u it de Overee nkom st.

Artikel 3 Looptijd
3.1 Deze Overbruggingsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2020 om 00:00 uur.

3.2 Deze Overbruggingsovereenkomst eindigt op 1 december 2020 om 00:00 uur.

-c i lndien dnnr nmslandinheden de nieuwe overeenkomst niet on 1 december 2O2O start kan de
Gemeente deze Overbruggingsovereenkomst verlengen. lndien de Gemeente de

Overbruggingsovereenkomst wenst te verlengen, zal zij daartoe in overleg treden met

Opdrachtnemer. Zonder schriftelijke bevestiging van de Gemeente en Opdrachtnemer is er
geen sprake van verlenging.

Aldus opgemaakt in tweevoud,

de Gemeente, Opdrachtnemer,

de heer A.A.M.M. Heijmans
Burgemeester
Gemeente Weert

de heer J.H.A.M. Gorissen-Bossink
Algemeen directeur
Harting-Bank B.V.

Plaats: Utrecht

Datum:


