
Bijlage 4
Concept Raamovereenkomst 

DE ONDERGETEKENDEN: 

Naam: Gemeente Woerden
Gevestigd te: Bleek 10, 3447 GV Woerden
KvK nummer: 50177214
Vertegenwoordigd door: [naam] [functie]

 
Hierna te noemen: "Gemeente"; 

en 

Naam: [Leverancier handelsnaam],
Gevestigd te: [adres], [postcode], [plaats]
KvK nummer: [nummer]
Vertegenwoordigd door: [naam] [functie

Hierna te noemen "Leverancier"; 

Ieder der partijen ook aan te duiden als “Partij” en gezamenlijk ook aan te duiden als “Partijen”. 

in aanmerking nemende dat: 

1. Gemeente een Europese openbare aanbesteding heeft doorlopen met kenmerk AD-WP-22
en waarop Leverancier een offerte heeft aangeboden; 
2. Leverancier aan Gemeente een inschrijving dd. [datum] heeft doen toekomen; 
3. Gemeente heeft besloten de opdracht te verstrekken aan Leverancier; 
4. De opdracht aan Leverancier, Accountantsdiensten, behelst onder de voorwaarden als omschreven
in de aanbestedingsdocumenten, bijbehorende bijlagen en de offerte van leverancier. 

De volgende documenten zijn onderdeel in volgorde van deze Raamovereenkomst: 

 De aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen: 
Bijlage 0 – Nota van lichtingen [datum] 
Bijlage 1 – Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Bijlage 2 – Programma van Eisen
Bijlage 3 – Prijzenblad [datum]
Bijlage 8 – Social Return 2020 
Bijlage 9– Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Woerden 2020 

 De offerte van Leverancier 
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Duur Raamovereenkomst
Deze Raamovereenkomst start op 1 april 2023 en zal van rechtswege eindigen31 juli 2025. De 
Gemeente heeft de mogelijkheid om de Raamovereenkomst hierna eenzijdig twee (2) keer met één 
(1) jaar te verlengen, de opzegtermijn bedraagt drie maanden. Verlenging vindt altijd plaats onder 
gelijkblijvende voorwaarden. 
  
Prijs
De prijs wordt vastgesteld op basis van de prijs die door de Leverancier is ingevuld op het prijzenblad 
bijbehorende bij zijn inschrijving op [datum].  De prijs staat vast gedurende de initiële looptijd en 
eventuele verleningen van de Raamovereenkomst. 

Facturatie
Betaling vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een correcte factuur. Facturen dienen 
voldoende gespecificeerd te zijn en één keer per kwartaal digitaal te worden ingediend t.a.v. 
Crediteurenadministratie via: crediteurenadministratie@woerden.nl

Een factuur dient minimaal onderstaande gegevens te bevatten:
• Factuurnummer desbetreffende factuur
• Het verplichtingennummer/ ordernummer als verstrekt door opdrachtgever
• Factuurdatum
• Factuurperiode
• Eenduidige omschrijving van de geleverde diensten
• Het Kamer van Koophandel nummer van de leverancier 
• Uw IBAN-nummer van de leverancier 
• Het BTW nummer van de leverancier 
• Routenummer verkregen van de opdrachtgever

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Woerden, 

Gemeente  Woerden [Leverancier] 

Naam: Naam: 
Functie: Functie:
Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening:

NB. Voor de Gemeente Oudewater wordt eenzelfde raamovereenkomst opgemaakt.
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