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Artikel 8: Prijsstelling en betaling
2. Partijen komen een prijsherzieningsclausule overeen. De prijsherzieningsclausule kan in werking treden bij wijzigingen van de toepasselijke
cao van 1 april 2018. ISD Bollenstreek en Aanbieder stemmen er mee in de vergoeding voor de Dienstverleningsopdracht te wijzigen zodra de
sociale partners een nieuwe cao met betrekking tot huishoudelijke hulp overeengekomen zijn en Aanbieder deze implementeert in zijn
bedrijfsvoering. wanneer het een wijziging van minimaal 5% betreft ten opzichte van de toepasselijke cao van 1 april 2018 Deze bepaling strekt
er derhalve toe de door ISD Bollenstreek aan Aanbieder te betalen vergoeding aan te passen zodat Aanbieder in staat wordt gesteld aan zijn
verplichtingen conform de desbetreffende cao en de op deze overeenkomst van toepassing zijnde eisen en voorwaarden te kunnen blijven
voldoen en continuïteit van kwaliteit en dienstverlening te kunnen verzekeren. Bij het toepassen van deze bepaling hanteren ISD Bollenstreek en
Aanbieder de volgende regels:
a. ISD Bollenstreek en Aanbieder treden in gezamenlijk overleg ter bepaling van:
- Het moment van inwerkingtreding van de wijziging van de vergoeding;
- De exacte hoogte van de vergoeding;
b. Bij de toepassing van het voorgaande lid is het oordeel van ISD Bollenstreek leidend.
c. ISD Bollenstreek stelt het gewijzigde tarief vast conform artikel 10 van de COB-overeenkomst.
3. Van de onder lid 2 genoemde bepaling kan uitsluitend gebruik worden gemaakt indien de nieuwe cao niet meer voor onderhandeling vatbaar
is en van de onder lid 2 genoemde bepaling kan daarnaast uitsluitend gebruik worden gemaakt bij een wijziging van 5% t.o.v. de toepasselijke
cao van 1 april 2018.
4. Betaling geschiedt op de wijze als is opgenomen in bijlage 2 van deze Deelovereenkomst.
5. Indien ISD Bollenstreek bij controle en verificatie vaststelt dat ten onrechte bedragen zijn gefactureerd, onderscheidenlijk betaald, behoudt zij
zich het recht voor deze terug te vorderen dan wel te verrekenen met de opvolgende facturen.
6. ISD Bollenstreek is gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Aanbieder verwijtbaar te kort schiet in de nakoming van
één of meer uit deze Deelovereenkomst voortvloeiende verplichtingen dan wel de Dienstverleningsopdracht niet aan de gestelde kwaliteitseisen
voldoet, niet volledig, onjuist of niet tijdig wordt nagekomen.

Artikel 6.14 Gegevensbescherming
1. Aanbieder dient te handelen conform hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is
bepaald;
2. Partijen zijn gehouden alle van elkaar afkomstige informatie en bedrijfsgegevens geheim te houden
overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is verboden deze informatie te
verstrekken aan derden;
3. Partijen nemen alle wettelijke bepalingen in acht met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en privacy van de Inwoner. Het is Aanbieder niet toegestaan om persoonsgegevens te
verstrekken aan derden of te verwerken voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uit te voeren
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Partijen verbinden zich tot het treffen van voldoende
technische en organisatorische maatregelen om geheimhouding te verzekeren en te waarborgen dat
persoonsgegevens veilig en rechtmatig worden verwerkt. In het bijzonder worden Partijen geacht om
passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de, door de
Aanbieder, verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en ter voorkoming van een inbreuk in
verband met persoonsgegevens, zoals bedoeld in art. 4.12 Algemene verordening
gegevensbescherming;
4. Ingeval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens dienen Partijen elkaar onverwijld te
informeren, met dien verstande dat Partijen, als verantwoordelijke in de zin van art. 4.7 algemene
verordening gegevensbescherming zelf verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de
geconstateerde inbreuk conform de daartoe geldende wet- en regelgeving;
5. De Partijen verstrekken aan elkaar alle relevante informatie met betrekking tot de oorzaak en
afhandeling van het geconstateerde inbreuk in verband met de persoonsgegevens.

