OVEREENKOMST INZAKE HET VERVOER VAN DIEREN
De ondergetekenden:
De gemeente Heemskerk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer
J.R.A. Nawijn, hierna te noemen “de gemeente”, dat handelt ter uitvoering van het besluit van 23
januari 2007;
en
Stichting Dierenambulance Kennemerland gevestigd te Heemskerk, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw R. van Driel, hierna te noemen: opdrachtnemer.
Overwegende:
dat partijen van oordeel zijn,
1. dat de gemeente vanuit diverse (nationale) wettelijke regelingen verplichtingen heeft ten
aanzien van dieren;
2. dat de gemeente ten aanzien van dierenwelzijn beleid heeft gemaakt, te weten Nota
Dierenwelzijn van februari 2007;
3. dat de gemeente met de opdrachtnemer afspraken wenst te maken over de uitvoering van
taken in het kader van de Nota Dierenwelzijn;
4. dat een deel van deze taken – het vervoer van dieren en het opruimen van kadavers uitgevoerd wordt door opdrachtnemer;
5. dat partijen het navolgende met elkaar overeen zijn gekomen.
Artikel 1
Onderwerp van de overeenkomst
1.1
Onderwerp van deze overeenkomst is de vaststelling van de rechten en plichten van partijen
ten aanzien van het vervoer van dieren en het opruimen van kadavers afkomstig uit de
gemeente Heemskerk.
1.2

De volgende bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1
Inkoopvoorwaarden Gemeente Heemskerk
Bijlage 2
Nota Dierenwelzijn gemeente Heemskerk.

1.3

Partijen verplichten zich deze overeenkomst gedurende de looptijd ervan uit te voeren
overeenkomstig de voorwaarden zoals neergelegd in deze overeenkomst en in de van de
overeenkomst deel uitmakende bijlagen.

Artikel 2
Verplichtingen van de gemeente
2.1
De gemeente geeft, ter uitvoering van de in het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde
bepalingen omtrent het vervoer van dieren en het opruimen van kadavers bij opdrachtnemer.
2.2

De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten die voor de opdrachtnemer
voortvloeien uit het ten uitvoer leggen van vervoer en het opruimen van kadavers,
door de gemeente aan de opdrachtnemer opgedragen verplichtingen.

Artikel 3
Verplichtingen van de opdrachtnemer
3.1
Opdrachtnemer houdt een deugdelijke registratie bij van alle ritten en opgeruimde kadavers,
hetzij op papier, hetzij digitaal.
3.2

Opdrachtnemer fungeert als (telefonisch) meldpunt voor gevonden en vermiste dieren en
houdt hiervan tevens een registratie bij.

Artikel 4
Vergoedingen
4.1
De hoogte van de vergoedingen voor overeengekomen verplichtingen van de kosten van de
opdrachtnemer wordt bepaald aan de hand van de door opdrachtnemer gedane en door
opdrachtgever geaccepteerde prijsopgave (zie bijlage). Deze is voor 2009 € 22,23 per rit, voor
2010 € 28,39,- per rit en voor 2011 € 34,58 per rit (exclusief BTW). Er wordt uitgegaan van
900 ritten per jaar.
4.2

De hoogte van de vergoeding ligt vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

4.3

Jaarlijks - voor de eerste maal op 1 januari 2012 - zal de hoogte van de vergoeding worden
aangepast met een index van 2%.

Artikel 5
Betaling
5.1
Opdrachtnemer zal jaarlijks, in het laatste kwartaal, aan de gemeente de voor het volgend jaar
begrote kosten van de ritten en destructiekosten voorleggen. Op basis van de begrote
gegevens zal de voorschotnota worden bepaald. Vervolgens zal in het eerste kwartaal een
afrekening worden ingediend van de kosten van het jaar ervoor. De definitieve vergoeding
wordt op basis van deze afrekening vastgesteld
5.2
De gemeente zal de door haar op basis van de opdrachtverstrekking verschuldigde
voorschotnota jaarlijks betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
5.3

Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling van (een) factu(u)r(en) door de
gemeente geeft opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten dan wel te
beëindigen.

5.4

De gemeente dient zo spoedig mogelijk de onjuistheid van de factu(u)r(en) of de
ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestatie aan opdrachtnemer te melden.

Artikel 6
Duur van de overeenkomst
6.1
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, van 1 januari 2009 tot
en met 31 december 2009.
6.2.1

Na afloop van de overeenkomst wordt deze geacht te zijn verlengd met een periode van
telkens één jaar, tenzij tenminste drie maanden voor de afloop van de termijn opdrachtnemer
of de gemeente heeft laten weten niet tot verlenging over te willen gaan.

Artikel 7
Ontbinding
7.1
Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft de gemeente het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te
ontbinden indien opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de
uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze overeenkomst.
7.2

Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft de gemeente het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling (deels) te
ontbinden indien wijziging in wetgeving gevolgen heeft voor (een deel van) de taken van de
gemeente waarop deze overeenkomst ziet.

Artikel 8
Evaluatie
8.1
Ieder jaar voor 1 maart zal de uitvoering en werking van deze overeenkomst door beide
partijen worden geëvalueerd en hiervan zal een verslag worden opgemaakt.
Artikel 9

Geschillenregeling

9.1.1

Ieder geschil ter zake van het bepaalde bij of krachtens deze overeenkomst wordt voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter.

9.1.2

Er is sprake van een geschil over deze overeenkomst indien één der partijen dit als zodanig
benoemt.
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Aldus door partijen overeengekomen te Heemskerk, de dato 21 augustus 2008,
de Gemeente Heemskerk
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