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Bijlage 12: Akkoordverklaring 

Met deze akkoordverklaring geeft de aanbieder aan dat hij onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle 
eisen en voorwaarden die zijn gesteld in het aanmeldingsdocument inclusief bijlagen (waaronder maar 
niet beperkt tot het programma van eisen en de deelovereenkomst) en de nota van inlichtingen. Eisen 
en voorwaarden die niet expliciet in de onderstaande tabel zijn overgenomen, maar wel zijn genoemd in 
de bovengenoemde inkoopdocumenten, maken tevens onderdeel uit van deze akkoordverklaring. 
 
Aanbieder dient dit formulier volledig in te vullen en rechtsgeldig ondertekend in te dienen bij zijn 
aanmelding. 

Verwijzing Eis / voorwaarde Ja / 
Nee 

Evt. 
toelichting 

 

Bijlage 2 De aanbieder gaat akkoord met de productomschrijving 
huishoudelijke ondersteuning. 

  

Bijlage 3 De aanbieder gaat akkoord met de tarieven en onderbouwing.   

Bijlage 4 De aanbieder gaat akkoord met het programma van eisen.   

Bijlage 5 De aanbieder gaat akkoord met de deelovereenkomst.   

Bijlage 9 De aanbieder gaat akkoord met het VNG model algemene 
inkoopvoorwaarden leveringen en diensten. 

  

Bijlage 7 De aanbieder gaat akkoord met de procedure tussentijdse 
toetreding 

  

Bijlage 8 De aanbieder gaat akkoord met  het administratie- en 
declaratieprotocol (SAP) 

  

Par. 4.2 b) 
aanmeldings
document 

Van toepassing indien de aanbieder controleplichtig is: de 
aanbieder verklaart dat de meest recente 
accountantscontrole in de jaarrekening geen paragraaf bevat 
met negatieve continuïteitsverwachtingen. 

  

Par. 4.2 b) 
aanmeldings
document 

De aanbieder heeft een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering 
die dekking biedt conform het gesteld in paragraaf 4.2 b) van 
het aanmeldingsdocument.  

  

Par.4.2 c) 
aanmeldings
document 

De aanbieder beschikt over voldoende deskundigheid en 
ervaring om de werkzaamheden uit te voeren die onderdeel 
zijn van deze opdracht. E.e.a. conform paragraaf 4.2 c) van het 
aanmeldingsdocument. 

  

Par. 4.2 c) 

Aanmeldings
document 

De aanbieder beschikt over een kwaliteitsborgingssysteem op 
basis van ISO 9001 of  een ander gelijkwaardig systeem. 

  

Par. 4.2c) 
aanmeldings
document 

De aanbieder zal zich inspannen om tijdens de looptijd van de 
deelovereenkomst 5% van de gerealiseerde omzet inzetten 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te voorzien 
van een passende werkplek  

Of: 

De aanbieder beschikt over een  PSO certificaat (minimaal 
trede 1). 
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Naam aanbieder  

Naam tekenbevoegde  

Datum van ondertekening  

Handtekening tekenbevoegde 
 

 

 


