Verklaring inzet onderaannemer voor maatschappelijke ondersteuning en/of jeugdhulp
Regio Nijmegen en Rivierenland
1. De onderaannemer heeft geen zelfstandig contract met de regio Rijk van Nijmegen (en
Rivierenland 1) voor het leveren van de hulp en/of ondersteuning waarvoor deze bij de
hoofdaannemer werkzaam zal zijn;
2. Er zijn geen algemene uitsluitingsgronden uit de aanbesteding van toepassing op de
onderaannemer;
3. De onderaannemer dient dienstverlening te bieden als ware hij zelf partij bij de
overeenkomsten (inclusief alle bijlagen) die aan de genoemde dienstverlening normaliter
ten grondslag liggen. Daar waar de onderaannemer niet aan de eisen kan voldoen,
voldoet hij daar samen met de hoofdaannemer aantoonbaar wel aan;
4. De hoofdaannemer houdt toezicht op het onder 2 en 3 gestelde en is voor eventuele
tekortkomingen bij de onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk jegens opdrachtgever.
Opdrachtgever kan van hoofdaannemer verlangen dat hij ter controle van het onder 2
en 3 gestelde bewijsstukken aanvoert;
5. Hoofdaannemer verklaart dat minimaal 80% van de voor de producten beschikbare
tarieven door hoofdaannemer aan onderaannemer zal worden betaald voor de verrichte
diensten;
6. Hoofdaannemer zal er in het bijzonder op toezien dat onderaannemer ten minste
dezelfde geheimhouding zal betrachten welke hoofdaannemer aan opdrachtgever
verschuldigd is.
7. Het gestelde in deze verklaring laat de eindverantwoordelijkheid van hoofdaannemer als
bedoeld in de overeenkomst tussen hoofdaannemer en opdrachtgever onverlet.
8. Indien een bepaling van deze verklaring of van overeenkomsten die daarvan het gevolg
zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit de overige
bepalingen onverlet.
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Indien het Beschermd Wonen betreft.

Akkoord hoofdaannemer

Hierbij verklaar ik te voldoen aan bovenstaande voorwaarden:
Datum

Klik om in te vullen

Naam hoofdaannemer

Klik om in te vullen

Ondertekend door bevoegd ondertekenaar hoofdaannemer
•

Naam

_____________________________________________________________

•

Functie

_____________________________________________________________

Naam onderaannemer

Klik om in te vullen

KvK onderaannemer

Klik om in te vullen

Onderaannemer zal de volgende

Klik om in te vullen

zorg/ondersteuning gaan
leveren, productcode(s)

Handtekening

