
Raamovereenkomst

Stichting Wonen Limburg

Stichting Land van Horne

Gemeente Weert

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs



DE ONDERGETEKENDEN: 

De stichting Wonen Limburg, Stichting Land van Horne, gemeente Weert, hierna te noemen: 
“Opdrachtgevers” 

EN 

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, locatie Het Kwadrant, route Praktijkonderwijs, hierna te 
noemen: "Opdrachtnemer"; 

Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen" 

OVERWEGENDE DAT: 

1. Een onderhandelingstraject tussen partijen heeft plaatsgevonden; 

2. Opdrachtgevers met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het 
Woonzorgcentrum Hushoven te Weert en haar bewoners, uitgevoerd door de leerlingen van het 
Praktijkonderwijs, vanaf schooljaar 2020 - 2021 vaste afspraken met opdrachtnemer willen maken. 
Daarbij gaat het om het uitvoeren van werkzaamheden in de winkel, het magazijn, het Groen bij zorg 
en diensten en de techniek. Bij de invulling van de werkzaamheden gaat het nadrukkelijk niet om 
werkzaamheden die onder de standaard contracten vallen die de partijen met andere partijen 
hebben afgesloten. 

3. Opdrachtgevers daartoe een raamovereenkomst willen sluiten voor onbepaalde tijd, waarin de 
voorwaarden voor alle door opdrachtnemer gedurende die looptijd uit te voeren werkzaamheden 
zijn vastgelegd; 

4. Opdrachtgevers gedurende de looptijd deze werkzaamheden en raamovereenkomst bij de 
teamleider van Praktijkonderwijs neerleggen.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

In de Overeenkomst wordt onder de volgende begrippen in deze overeenkomst verstaan: 

 "Overeenkomst": onderhavige raamovereenkomst tussen Opdrachtgevers en 
Opdrachtnemer. 

 “ Minimale kwaliteitseisen”: de minimale eisen waaraan de uit te voeren werkzaamheden 
door Opdrachtnemer dienen te voldoen. 

 “Doelgroep”: leerlingen van het Kwadrant, route praktijkonderwijs. 
 “ Begeleiding”: De uitvoering, coördinatie en financiering van de begeleidingstrajecten van 

de doelgroep. 
 “Werkzaamheden”: Bedoeld worden de werkzaamheden die de doelgroep onder 

begeleiding van de Opdrachtnemer moet uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden in de 
keuken, de winkel, het magazijn, het Groen, bij zorg en diensten en de techniek.

Artikel 1. Voorwerp van de Overeenkomst 

1.1 Opdrachtnemer zich verplicht om de werkzaamheden te laten uitvoeren in en rondom het 
Woonzorgcomplex Hushoven te Weert. 



1.2 Van Opdrachtnemer wordt in haar verplichting een proactieve houding verwacht, waarbij 
rekening gehouden dient te worden met het minimaliseren van de overlast voor de bewoners en het 
maximaal ondersteunen in het woongenot van de bewoners binnen de in de Overeenkomst gestelde 
kaders. 

1.3 Opdrachtnemer voert de begeleiding van de doelgroep uit. 

Artikel 2. Duur van de Overeenkomst 

2.1 Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van schooljaar 2020 - 2021 voor de partijen en 
wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. 

2.2 Beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit reeds verstrekte werkzaamheden onverlet. 

Artikel 3. Doel van de Overeenkomst 

3.1 Vanaf schooljaar 2020 - 2021 zorgt Opdrachtnemer ervoor dat er tijdens schooluren uitvoering 
wordt gegeven aan de werkzaamheden.

3.2 De uitvoering, coördinatie en financiering van de begeleidingstrajecten van de doelgroep worden 
door Opdrachtnemer uitgevoerd. 

Artikel 4. Vergoeding én overige financiële bepalingen 

4.1 Opdrachtnemer verricht haar werkzaamheden conform de vastgestelde vergoeding. Met ingang 
van het schooljaar 2020 – 2021 bedraagt de vergoeding € 6.500 per opdrachtgever. Er worden geen 
verdere bijdragen door de opdrachtnemer gevraagd. 

4.2 De in artikel 4.1 van deze overeenkomst bedoelde vaste vergoeding van € 6.500 is inclusief BTW 
bedoeld. Dit betekent dat de stichting uit hoofde van deze overeenkomst geen aanspraak kan maken 
op een extra vergoeding wegens verschuldigdheid van BTW of voor de BTW die begrepen is in de 
gemaakte kosten.

4.3 Wijze van betaling: Opdrachtgevers betalen jaarlijks op facturatie door de opdrachtnemer aan 
het begin van het schooljaar. 

4.4. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het huurverhogingspercentage uit het 
huurcontract dat door het Kwadrant voor de huur van 2 appartementen is afgesloten met Wonen 
Limburg.   

Artikel 5. Contactpersonen 

5.1 Contactpersonen van Opdrachtgevers zijn nader te bepalen. Contactpersoon van Opdrachtnemer 
is de teamleider van Praktijkonderwijs. Laatst genoemde fungeert als toegangspoort op uit te voeren 
werkzaamheden. 

5.2 Gedurende de  gehele looptijd van deze overeenkomst vindt overleg plaats tussen de 
contactpersonen van partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd 
(tussentijdse evaluatie(s)). 



Artikel 6. Kwaliteitseisen c.q. uitgangspunten van de werkzaamheden 

6.1 De te verrichten werkzaamheden dienen te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: 

a. De werkzaamheden die de doelgroep uitvoert worden op klantvriendelijke en ordentelijke 
wijze afgerond. Doel is immers de bewoners te ontlasten en de leef- en woonomgeving te 
verbeteren. 

b. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de doelgroep zich op correcte wijze en volgens gangbare 
omgangsnormen gedragen jegens de bewoners van het Woonzorgcentrum Hushoven. 

6.2 Partijen verplichten zich het personeel van de andere partij toegang te verlenen tot de plaats 
waar de werkzaamheden verband houdend met de Overeenkomst, alsmede dit personeel in staat te 
stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten. 
Partijen verplichten zich hun personeel en deelnemers op te dragen de ter plekke van de uitvoering 
geldende huisregels na te leven. 

6.3 Opdrachtnemer is in ieder geval gehouden om voor aanvang van de te verrichtten  
werkzaamheden  aan de contactpersoon van Opdrachtgevers een rapportage betreffende de 
planning te verstrekken. Daarnaast verstrekt de Opdrachtnemer, zo dikwijls als Opdrachtgevers dat 
verlangen, door Opdrachtgevers aan te geven rapportages. 

Artikel 7. Evaluatie 

7.1 Opdrachtnemer verplicht zich een kwartaalrapportage aan Opdrachtgevers aan te leveren waarin 
de aard en kwantiteit van de werkzaamheden die in het kader van deze overeenkomst door de 
doelgroep zijn uitgevoerd wordt vermeld. 

7.2 Deze rapportages worden ieder kwartaal besproken tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, 
waarin evt. verbeterpunten en acties worden vastgelegd. 

7.3 Opdrachtgevers toetsen structureel of in voldoende mate aan de kwaliteitseisen conform artikel 
6 wordt voldaan. 

Artikel 8. Beëindiging en ontbinding

8.1 Partijen behouden zich het recht voor deze overeenkomst te beëindigen door opzegging, waarbij 
zij een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen en partijen schriftelijk kennis laten nemen van 
hun voornemen tot opzegging over te gaan. 

8.2 Indien een der partijen niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is de 
andere partij gerechtigd om na ingebrekestelling de uitvoering van deze overeenkomst voor ten 
hoogste zes maanden op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden. Indien de 
tekortkoming niet meer hersteld kan worden, bijvoorbeeld bij verloop van een termijn, treedt het 
verzuim van rechtswege in en is een ingebrekestelling niet meer nodig.

8.3 Partijen behouden zich het recht voor deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen door ontbinding indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, 
surseance van betaling aanvraagt, er beslag wordt gelegd op haar goederen, ingeval van liquidatie en 
wel middels een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, zonder dat de ontbindende partij 



gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding. Een en ander onverminderd het recht van de 
opzeggende partij op vergoeding van de door haar geleden schade, kosten en interesten.

8.4 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Roermond. Een geschil 
ontstaat indien één der partijen het als geschil benoemd.

Artikel 9. Integriteitsverklaring 

9.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Overeenkomst noch ter 
verkrijging van uit te voeren werkzaamheden en tot het verrichten van Diensten, Personeel van 
Opdrachtgevers generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven, 
respectievelijk zal bieden, geven, zal doen aanbieden of zal doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog 
doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgevers te bewegen enige handeling te verrichten of 
na te laten. 

Artikel 10. Slotbepaling 

10.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

10.2 Uitsluitend Opdrachtgevers zijn bevoegd om (delen van) uit deze overeenkomst en de hieruit 
voortvloeiende werkzaamheden opgestelde documenten openbaar te maken. Indien Opdrachtgevers 
daartoe besluit, vermelden zij daarbij Opdrachtnemers als uitvoerend bureau. Indien Opdrachtgevers 
gelijktijdig met de publicatie van het eindrapport een toelichting of commentaar daarop openbaar 
wil maken, plegen zij daarover voorafgaand overleg met Opdrachtnemers. 

Aldus op de laatste van de hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 

Stichting Wonen Limburg Stichting Land van Horne

Dd: Dd:
Naam: Naam:
Plaats: Plaats:

Gemeente Weert Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs  

Dd: Dd:
Naam: Naam:
Plaats: Plaats:


