Contract verzuimbegeleiding door ArboBenefits
Doel van de overeenkomst

Naar aanleiding van uw beslissing gebruik te gaan maken van de dienstverlening
van ArboBenefits bied ik u hierbij onze overeenkomst aan.
Door het tekenen van dit contract kan werkgever gebruik maken van de
begeleiding en deskundigheid van ArboBenefits en hun aangesloten partners.
Tevens voldoet werkgever hiermee aan de verplichtingen van de Arbowet.
In verband hiermee komen ondergetekenden overeen
ArboBenefits B.V., hierna te noemen “ ArboBenefits ", gevestigd te Baarn hierbij rechtens
vertegenwoordigd door de heer D.J. Dikkers
en
werkgever, gevestigd en kantoorhoudende aan de ... te ... , ten deze vertegenwoordigd door
de heer/ mevrouw ..., ....

1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 werkgever geeft hierbij aan ArboBenefits de opdracht haar op verrichtingenbasis bij
te staan in de uitvoering van (een deel van) haar verplichtingen ingevolge de
Arbeidsomstandighedenwet en de Wet verbetering poortwachter. ArboBenefits
accepteert deze opdracht en zal hiertoe aan werkgever op verrichtingenbasis diensten
verlenen in het kader van arbeidsomstandighedenadvisering, preventie,
verzuimbegeleiding en re-integratie.

2.

Inhoud dienstverlening

2.1

De verzuimbegeleiding wordt gedurende de hele ziekteperiode van de betrokken
medewerker van werkgever uitgevoerd. Bij volledige werkhervatting, bij beëindiging
van het dienstverband van deze medewerker en bij beëindigen van deze
overeenkomst worden de activiteiten beëindigd.
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2.2. Voor werknemers die bij aanvang van deze overeenkomst reeds ziek zijn, bestaat
geen recht op dienstverlening krachtens deze overeenkomst. Desgewenst kunnen
lopende cases op basis van verrichtingen, worden overgenomen.
2.3

Op deze overeenkomst zijn oproepkrachten uitgesloten van dienstverlening. Indien
wenselijk, kunt u ervoor kiezen om uw oproepkrachten op basis van verrichtingen
aan te sluiten bij ArboBenefits. Hier zal dan een aparte overeenkomst voor worden
opgesteld

2.4

De opgenomen verrichtingen zijn benoemd in Bijlage 1 zoals aangehecht aan deze
overeenkomst

3.

Duur overeenkomst
Gezien de ingangsdatum van deze samenwerkingsovereenkomst komen partijen een
eerste contractperiode overeen van ................................. Daarna zal deze
stilzwijgend met steeds een kalenderjaar worden verlengd, tenzij één van de partijen,
rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden, de
samenwerkingsovereenkomst wenst te beëindigen per 1 januari van enig jaar.

4.

Prijzen en tarieven
Alle activiteiten worden op verrichingenbasis uitgevoerd. Voor dit pakket word een
vast tarief per medewerker gerekend, het bedrag per medewerker bedraagt € 32,50
per jaar. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.
Het aantal medewerkers wordt vooraf per jaar bepaald. Achteraf zal op basis van naverrekening het exacte aantal worden berekend.

5.

Facturatie en betaling
De dienstverlening wordt door ArboBenefits vooraf per jaar gefactureerd.

6.

Toepasselijke voorwaarden
Op deze overeenkomst evenals op de daaruit voortvloeiende opdrachten c.q. nadere
overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van ArboBenefits van toepassing.
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7.

Bijlagen
De volgende bijlage zoals aangehecht aan deze overeenkomst maakt onlosmakelijk
onderdeel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1: Overzicht werkzaamheden “Verrichtingenpakket”

8.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,

..., 18-5-2017

Baarn, 18-5-2017

Namens

Namens

...

ArboBenefits

...

D.J. Dikkers

...
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