Begrippenlijst
ARVODI:
de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor Diensten 2016.
Beroepsfouten:
tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste
adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige opdrachtnemer onder de gegeven
omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale
vakkennis en normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden.
Bijlage:
een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt
van de Overeenkomst.
Categorie:
een groepsonderdeel van de Inhuurdesk Politie waarin Leverancier door de Politie kan
worden geplaatst in afwachting een eventuele Offerteprocedure.
Diensten:
de door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te
verrichten werkzaamheden.
Externe:
de door Gegadigde ter beschikking gestelde externe medewerker.
Inleenopdracht:
de schriftelijke overeenkomst tussen de Politie en Leverancier waarop de Voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.
Offerte:
de aanbieding die Leverancier doet in het kader van een Offerteprocedure.
Offerteprocedure:
de procedure die begint na publicatie van een Offerteprocedure en eindigt na gunning van
die Opdracht.
Opdracht:
naar aanleiding van een Offerteprocedure door Leverancier ten behoeve van de Politie te
verrichten Diensten, anders dan op grond van arbeidsovereenkomst.
Offerteaanvraag:
de uitvraag van de Politie in het kader van een Offerteprocedure.
Opdrachtgever:
is gelijk aan de Politie
Opdrachtnemer:
is gelijk aan de Leverancier
Overeenkomst:
is gelijk aan Inleenopdracht.
Partij:
de Politie of Leverancier, afhankelijk van de context.
Personeel van Opdrachtgever:
het door de Politie op grond van de Overeenkomst ter beschikking te stellen personeel.
Personeel van Leverancier:
de door Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen
personeelsleden of hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn
verantwoordelijkheid zullen werken.
Politie:
mede handelend namens de Politieacademie en de Rijksrecherche, tevens optredend als
beheerder van de Inhuurdesk Politie.
Voorwaarden:
de algemene voorwaarden die van toepassing zijn of en deel uitmaken van de
Overeenkomst.
Werkdag:
kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel
3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet.
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