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De ondergetekenden:
A. [Naam uitlener], gevestigd te [adres uitlener], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, hierna te noemen de ‚*naam uitlener+‛,
en
B. [Naam inlener] gevestigd te [adres inlener], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, hierna te noemen de ‚*naam inlener+‛,
C. [Naam inlener] gevestigd te [adres inlener], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, hierna te noemen de ‚*naam inlener+‛,
D. [Naam inlener] gevestigd te [adres inlener], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam
vertegenwoordigingsbevoegde met functie+, hierna te noemen de ‚*naam inlener+‛,
nemen het volgende in aanmerking:
[Naam inlener] heeft met [Naam uitleners] een samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van de
landelijke impuls brede scholen, sport en cultuur waarbij is bepaald dat wordt samengewerkt ten behoeve
van de inzet van een (of meer) combinatiefunctionaris(sen), die voor beide instellingen werkzaamheden zal
(zullen) verrichten.
Ter uitvoering van deze overeenkomst is [naam uitlener] bereid
[Naam werknemer], wonende te [adres werknemer], geboren op [geboortedatum], gedeeltelijk
werkzaamheden te laten verrichten bij [naam inleners] onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze
overeenkomst.
Komen het volgende overeen:
Artikel 1 Inleenperiode en aantal uren
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van <3 jaar> en kan daarna jaarlijks verlengd
worden.
2.[Naam uitlener] zal, voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals opgenomen in artikel 2 van deze
overeenkomst, zijn werknemer [Naam, adres, geboortedatum werknemer], hierna te noemen de ‚werknemer‛,
aan <naam inleners] ter beschikking stellen.
3. De werknemer verricht gedurende de looptijd van deze overeenkomst werkzaamheden voor [naam
inleners]. De arbeidstijd van werknemer bij [naam inleners] bedraagt ____ uur per week.
4. De werktijden worden tussen [naam inlener], [naam uitlener] en werknemer onderling afgesproken.
5. Gedurende deze overeenkomst blijft werknemer in dienst van [naam uitlener].
Artikel 2 Werkzaamheden en standplaats
1. Werknemer zal bij [naam inleners] werkzaamheden verrichten in de functie van [functiebenaming]. De
werkzaamheden bestaan uit < zie taakomschrijving >
[Functie en/of naam leidinggevende] van [naam inlener] treedt als contactpersoon op voor de uitvoering van
deze overeenkomst. Gedurende de tijd dat werknemer werkzaam is voor [naam inleners] is [functie en/of
naam leidinggevende] namens [naam inlener] bevoegd tot het geven van opdrachten aan en het houden van
toezicht op de werknemer.
2. De plaats waar de arbeid bij [naam inlener] gewoonlijk wordt verricht is [standplaats].

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
1. Voor de overeengekomen periode van inlenen en de bijbehorende arbeidstijd van de werknemer zoals
bedoeld in artikel 1 lid 3 komen partijen de volgende verantwoordelijkheden overeen:
a. Werknemer ontvangt binnen het kader van deze overeenkomst zijn opdrachten van [inlener].
Werknemer is gehouden deze opdrachten uit te voeren als ware hij in dienst van [naam inlener]. Dit
gebeurt onder leiding en verantwoordelijkheid van de in artikel 2 genoemde contactpersoon.
b. [Naam uitlener] draagt de bevoegdheid tot het geven van opdrachten aan werknemer ten
aanzien van de in artikel 2 beschreven werkzaamheden en het toezicht daarop over aan [naam inlener], in
de persoon van de in artikel 2 genoemde contactpersoon.
c. [Naam inlener] informeert werknemer bij aanvang van de werkzaamheden over de geldende
reglementen en voorschriften bij [naam inlener].
d. [Naam uitlener] staat ervoor in dat werknemer zonder toestemming van de in artikel 2
genoemde contactpersoon geen zaken bekend zal maken dan wel mededelingen zal doen over zaken die
hem uit hoofde van zijn inleen bij [naam inlener] bekend zijn en waarvan hij redelijkerwijs weet of behoort
te weten dat geheimhouding is vereist.
e. Gedurende de tijd dat werknemer werkzaam is voor [naam inlener] staat [naam inlener] in voor
de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden.
Artikel 4 Behoud rechtspositie
1. Behoudens hetgeen in deze overeenkomst wordt bepaald, blijven de rechtspositie- en
arbeidsvoorwaardenregelingen van [naam uitlener] onverkort op werknemer van toepassing en worden
deze door [naam inlener] uitgevoerd, tenzij partijen in overleg met de werknemer andere afspraken hebben
gemaakt, met inachtneming van eventuele bepalingen in de van toepassing zijnde CAO over de
combinatiefunctie.
2. Eventuele wijzigingen in de op werknemer van toepassing zijnde rechtspositie- en
arbeidsvoorwaardenregelingen van [naam uitlener], zulks voor zover het wijzigingen betreft die in het
kader van deze overeenkomst direct of indirect voor [naam inlener] van belang kunnen zijn, binden [naam
inlener] niet dan na zijn instemming met die wijzigingen.
Artikel 5 Verlof en ziekte
1. Werknemer geniet vakantiedagen en verlof op basis van de op hem/haar van toepassing zijnde
regelingen van [naam uitlener]. Vakantiedagen en verlof dient werknemer in onderling overleg met de in
artikel 2 genoemde contactpersoon op te nemen.
2. Ziekte en herstel dient werknemer zowel bij [naam inlener, desgewenst de betrokken functionaris of
afdeling noemen] als bij [naam uitlener] te melden volgens de aldaar geldende regels.
3. [Naam uitlener] is verantwoordelijk voor het casemanagement in het kader van
ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie.
4. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding van werknemer blijft plaatsvinden door de arbodienst van
[naam uitlener]. De kosten van bedrijfsgeneeskundige begeleiding en maatregelen ter bevordering van
herstel en reïntegratie komen voor rekening van [naam uitlener].
Artikel 6 (geen) Vergoeding tussen uitlener en inlener
1. [Naam inlener] is geen vergoeding verschuldigd voor de loonkosten die gemoeid zijn met de inleen.
2. Reiskosten gemaakt door werknemer van zijn woonplaats naar [naam inlener] worden door [naam
inlener] vergoed. De vergoeding is gebaseerd op basis van de huidige woonplaats van werknemer en de
standplaats, zoals opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst. De hoogte van de
reiskostenvergoeding is (bedrag) per maand.

3. Andere incidentele kosten die werknemer in verband met zijn/haar werkzaamheden bij [naam inlener]
moet maken zijn niet voor rekening van [naam uitlener]. Deze kosten worden door [naam inlener]
rechtstreeks aan werknemer vergoed.
4. Voor rekening van [naam uitlener] komen de kosten van afwezigheid wegens ziekte, zwangerschapsen bevallingsverlof, indien en voorzover dat verlof en die afwezigheid tezamen langer duren dan <aanta>)
aaneengesloten weken.
5.Ingeval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemer is [naam uitlener] gehouden op
verzoek van [inlener] daartoe, op de kortst mogelijke termijn voor gelijkwaardige vervanging zorg te
dragen.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. [Naam inlener] is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van
werknemer tijdens of in verband met de uitvoering van de in artikel 2 van deze overeenkomst genoemde
werkzaamheden.
2. [Naam inlener] vrijwaart [naam uitlener] en werknemer ingeval zij door derden worden
aangesproken, alsmede ingeval [naam inlener] door werknemer zal worden aangesproken. [Naam uitlener]
is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werknemer.
3. [Naam inlener] draagt er zorg voor dat werknemer uit hoofde van de werkzaamheden in het
kader van artikel 2 van deze overeenkomst adequaat verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheden.
Artikel 8 Klachten
Eventuele klachten over het functioneren van werknemer, zal [naam inlener] onmiddellijk en schriftelijk
vergezeld van een motivatie aan [naam uitlener] doen toekomen.
In overleg met [naam inlener] en uitsluitend op zwaarwegende gronden is [naam uitlener] gehouden c.q. gerechtigd
naar goeddunken werknemer te vervangen door een andere werknemer, mits van hetzelfde functieniveau. [Naam
inlener] is te allen tijde gerechtigd een ter vervanging voorgestelde werknemer te weigeren, doch zal goedkeuring niet
op onredelijke gronden onthouden. [Naam inlener] kan echter verlangen dat de vervangende werknemer in overleg 2
tot 5 werkdagen op kosten van [naam uitlener] zal worden ingewerkt in de werkzaamheden. Eventuele aanpassing
van de vergoeding zoals opgenomen in artikel 6 zal alleen gelden na voorafgaande schriftelijke instemming van
[naam inlener]. De overige kosten voor vervanging komen voor rekening van [naam uitlener], behoudens
voorafgaande schriftelijke afspraken.
Artikel 9 Beëindiging
1. Deze overeenkomst kan tussentijds d.m.v. aangetekend schrijven worden beëindigd. In die
gevallen wordt een opzegtermijn van 3 maand(en) in acht genomen.
2. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te
beëindigen, nadat één der partijen toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van één of meer
bepalingen in deze overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij
aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze
de verplichtingen niet binnen een redelijke door de andere partij te stellen termijn nakomt. De beëindiging
vindt schriftelijk, bij aangetekende brief, plaats.
3. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en [naam uitlener], eindigt deze
overeenkomst met onmiddellijke ingang van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Artikel 10 Algemeen
1. Wijziging en/of aanvulling in de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig, indien
en voorzover blijkt dat dit schriftelijk tussen [naam uitlener] en [naam inlener] is overeengekomen.

2. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen zoveel mogelijk in onderling
overleg tussen partijen tot een oplossing worden gebracht. Partijen verplichten zich bij geschillen te
wenden tot een NMI-mediator alvorens het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter
3. Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst, alsmede op alle geschillen die
samenhangen met of voortvloeien uit deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd
aan de Nederlandse bevoegde rechter.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum],
UITLENER
Naam
Naam tekeningsbevoegde
Handtekening
INLENER (S)
Naam
Naam tekeningsbevoegde
Handtekening

