ADDENDUM VERLENGING 2022
Overeenkomst Huishoudelijke Hulp Utrecht West

DE ONDERGETEKENDEN:
De gemeenten, zijnde De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Woerden en Stichtse Vecht, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder T. de Weger van de gemeente Woerden, hiertoe
gemachtigd door de ingevolge artikel 171 Gemeentewet bevoegde, zijnde de burgemeester;
hierna gezamenlijk te noemen “Opdrachtgever”
en
[NAAM OPDRACHTNEMER], KvK-nummer [NUMMER KvK], statutair gevestigd te [PLAATS],
kantoorhoudende te [ADRES], [POSTCODE] te [WOONPLAATS], in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [NAAM RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGER] in de functie van [NAAM
FUNCTIE]
hierna te noemen “Opdrachtnemer”
“Opdrachtgever” en “Opdrachtnemer” gezamenlijk te noemen “Partijen” en in die hoedanigheid
afzonderlijk als “Partij”.
OVERWEGENDE DAT:
- Partijen de “Overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2019 Utrecht West” (hierna: “Overeenkomst
2019”) hebben gesloten waarin tussen Partijen afspraken zijn gemaakt over het leveren van
Huishoudelijke Hulp door Opdrachtnemer.
- Deze Overeenkomst 2019 is gebaseerd op de Europese Openbare Aanbestedingsprocedure
met kenmerk 192578, gepubliceerd op www.tenderned.nl op 29 augustus 2018 en de
inschrijving die Opdrachtnemer naar aanleiding hiervan heeft gedaan.
- “Overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2019 Utrecht West” eindigt op grond van artikel 5 van
deze overeenkomst in beginsel van rechtswege op 31 december 2021.
- Partijen wensen “Overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2019 Utrecht West” op grond van artikel
5 per 1 jan 2022 te verlengen voor 1 jaar.
- De bepalingen zoals opgenomen in de “Overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2019” Utrecht
West” blijven ongewijzigd van kracht, met uitzondering van de tarieven voor de Huishoudelijke
Hulp die per 1 januari 2022 zullen worden gewijzigd conform de bepalingen in dit Addendum.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
ARTIKEL 1 TARIEVEN
1.1
De in 2019, 2020 en 2021 tussen Partijen van toepassing zijnde tarieven voor Huishoudelijke
Hulp zijn opgenomen in het Tarievenblad 2019 en Tarievenblad 2020, Tarievenblad 2021
gehecht aan de Overeenkomst 2019 als bijlage D en als bijlage bij het Addendum HH 2020
en Addendum HH 2021.
1.2
Per 1 januari 2022 worden de van toepassing zijnde tarieven voor Huishoudelijke Hulp
geïndexeerd met 3,66%.
1.3
Indexatie is gebaseerd op de verhouding 90% OVA en 10% PPC.
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1.4
1.4.1

Tarief huishoudelijke hulp 1 is per 1 januari 2022 vastgesteld op 0,50 cent per minuut en
tarief huishoudelijke hulp 2 wordt vastgesteld op 0,54 per minuut.
Voor 2022 van toepassing zijnde tarieven voor Huishoudelijke Hulp zijn opgenomen in het
Tarievenblad 2022, als bijlage bij het Addendum HH 2022.

ARTIKEL 2
GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
2.1
Op dit Addendum is Nederlands recht van toepassing.
2.2
Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg tussen Partijen ofwel door
middel van mediation tot een oplossing worden gebracht.
2.3
Geschillen tussen Partijen in verband met dit Addendum zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Utrecht.
ARTIKEL 3
SLOTBEPALINGEN
3.1
Indien een bepaling uit dit Addendum ongeldig wordt bevonden, tast dit niet de geldigheid van
de Overeenkomst 2019 aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuwe, geldige
bepaling op te stellen die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking
van de Overeenkomst 2019 en dit Addendum.
3.2
Dit Addendum treedt in werking op 1 januari 2022 en heeft een looptijd gelijk aan de looptijd
van de Overeenkomst 2019.
3.3
Voor zover bepalingen van dit Addendum in strijd zijn met de Overeenkomst 2019 en haar
bijlagen gaan de bepalingen in dit Addendum en haar bijlagen voor.
3.4
Dit addendum kan worden aangehaald als “Addendum HH 2022”

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
[DATUM] te [PLAATS]
Namens de samenwerkende gemeenten in Regio Utrecht-West
Opdrachtgever,

_____________________________
Naam : T. de Weger
Functie : Wethouder

[DATUM] te [PLAATS]
Opdrachtnemer,

_____________________________
Naam:
Functie
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