
BIJLAGE III -  
Modellen van specifieke contracten en bestelbonnen 

 
Europees Economisch en Sociaal Comité 

SPECIFIEK CONTRACT 

nr. [EESC/invullen] 

ter uitvoering van raamcontract nr. EESC/DA-GREF/01/2017 

1. De Europese Unie (hierna "de Unie" genoemd), vertegenwoordigd door het Europees 
Economisch en Sociaal Comité (hierna "de aanbestedende dienst" genoemd), die voor de 
ondertekening van dit specifieke contract wordt vertegenwoordigd door [voornaam, naam, 
functie, dienst van de ordonnateur], 

en 

2. [volledige officiële benaming] 

[officiële rechtsvorm] 

[wettelijk registratienummer of nummer van identiteitskaart of paspoort] 

[volledig officieel adres] 

[btw-nummer] 

[, aangesteld als leider van de combinatie door de leden van de combinatie die de 
gezamenlijke inschrijving heeft ingediend] 

[voor gezamenlijke inschrijvingen: herhaal deze gegevens zoveel keer als er contractanten zijn en 
zorg voor een doorlopende nummering] 

(hierna [gezamenlijk] "de contractant" genoemd), die voor de ondertekening van dit 
specifieke contract wordt vertegenwoordigd door [voornaam/naam en functie van de 
wettelijke vertegenwoordiger], 

 



 

ZIJN TOT OVEREENSTEMMING GEKOMEN 

Artikel 1. Voorwerp 

1.1 Dit specifieke contract geeft uitvoering aan raamcontract  
 nr. EESC/DA-GREF/01/2017, ondertekend door de partijen op [datum invullen]. 

1.2 Overeenkomstig de bepalingen van dit raamcontract, dit specifieke contract en de 
bijlage[n] daarbij, die daarvan een integrerend onderdeel vormen, moet de contractant 
[volgende diensten verlenen:] [diensten gespecificeerd in bijlage [invullen] verlenen.] 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en duur 

2.1 Dit specifieke contract treedt in werking op [de datum waarop de laatste van de 
partijen het ondertekent] [[datum invullen] [indien het reeds door beide partijen is 
ondertekend]. 

2.2 Met de verlening van de diensten wordt begonnen op [de datum van inwerkingtreding 
van dit specifieke contract] [datum invullen].  

2.3 De verlening van de diensten mag niet langer duren dan [invullen] [dagen] [maanden]. 
De partijen kunnen deze termijn met wederzijdse schriftelijke instemming verlengen 
vóór het verstrijken ervan en vóór het verstrijken van het raamcontract.  

 

Artikel 3. Prijs 

3.1 De prijs die op grond van dit specifieke contract moet worden betaald, exclusief de 
 vergoeding van kosten, bedraagt [bedrag in cijfers en in letters] EUR. 
 

[De maximumprijs voor alle op grond van dit specifieke contract te verlenen diensten, 
inclusief de vergoeding van kosten en exclusief prijsherziening, bedraagt [bedrag in 
cijfers en in letters] EUR.] 

3.2 [Vergoeding van kosten: niet van toepassing voor dit specifieke contract.] 

*** 

[Optie: voor contractanten voor wie in België btw verschuldigd is] 

[In België staat het gebruik van dit contract gelijk met de indiening van een verzoek tot 
vrijstelling van btw nr. 450, zie artikel 42 over vrijstelling van btw, paragraaf 3.3, van het 
Btw-wetboek (aanschrijving nr. 2/1978), mits op de factuur wordt vermeld: "Vrijgesteld van 
btw overeenkomstig artikel 42, paragraaf 3.3, van het Btw-wetboek (aanschrijving  
nr. 2/1978)", of dezelfde vermelding in het Frans of Duits.] 
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Artikel 4. Contactgegevens 

Voor de toepassing van dit specifieke contract moet correspondentie worden gericht aan de 
volgende adressen: 

Voor de aanbestedende dienst: 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

Directoraat A – Wetgevingsplanning, Betrekkingen met de instellingen en met het 
maatschappelijk middenveld 

Eenheid Griffie 

Belliardstraat 99 

B – 1040 BRUSSEL 

BELGIË 

E-mail: tender-archive@eesc.europa.eu 

Voor de contractant (of de leider in het geval van een gezamenlijke inschrijving): 

[Volledige naam] 

[Functie] 

[Naam van de onderneming] 

[Volledig officieel adres] 

E-mail: [invullen] 

 

Artikel 5. Uitvoeringsgarantie 

Uitvoeringsgarantie: niet van toepassing voor dit specifieke contract. 

Artikel 6. Honoreringszekerheid 

Honoreringszekerheid: niet van toepassing voor dit specifieke contract. 

Bijlagen 

[1. Omschrijving van de diensten] 

2. Specifieke inschrijving van de contractant van [datum invullen] 
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Handtekeningen 

Voor de contractant, 

[naam van de 
onderneming/voornaam/naam/functie] 

 

 

Handtekening:  

Voor de aanbestedende dienst, 

[voornaam/naam/functie] 

 

 

Handtekening: 

Gedaan te [plaats], [datum] Gedaan te Brussel, [datum] 

In tweevoud in het Nederlands. 
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  RAAMCONTRACT         
(te vermelden in alle 

correspondentie) Aantal bladen Blad nr. 

     
Europees Economisch en Sociaal 

Comité 
nr. (nummer vastlegging/ 

bestelling)    

  Inschrijving  
(datum en kenmerk)     

Directoraat/dienst/eenheid: (Naam en adres van de contractant) 
    
Mw./dhr.:   
    
Tel./fax/e-mail:   
    
Deze bestelling valt onder de bepalingen van raamcontract nr. 
dat van kracht is van                                  tot en met                                  
  

OMSCHRIJVING VAN DE BESTELDE GOEDEREN OF 
DIENSTEN  

en code 
EENHEID AANTAL 

Prijs in EUR 
PER 

EENHEID TOTAAL 

          
    

 
  0,00 

    
 

  0,00 
    

 
  0,00 

    
 

  0,00 
    

 
  0,00 

    
 

  0,00 
       0,00 
       0,00 
    

 
  0,00 

    
 

  0,00 
        0,00 
Overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het Protocol 
betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese 
Unie is het Europees Economisch en Sociaal Comité vrijgesteld 
van alle belastingen, heffingen en rechten, waaronder de 
belasting over de toegevoegde waarde, op de krachtens dit 
contract verschuldigde betalingen.  

Verpakking     0,00 

Montage 
  

0,00 

Verzekering   0,00 

Vervoer 
  

0,00 

Datum en plaats van levering en/of uitvoering Btw     0,00 

Leverings- en/of uitvoeringstermijn:  .../../…. TOTAAL:   0,00 
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Plaats van levering:   
Voor het Comité Europees Economisch en Sociaal 

Comité 
  

Directoraat/eenheid ...   Naam:   
Belliardstraat 99   Functie: Ordonnateur (L/XXXX) 
B-1040 Brussel   

  
Openingstijden:     

Betaling en factuur Handtekening:   
Betaling: [30], [60] dagen na ontvangst van de factuur door de 
dienst Boekhouding 

  

Factuuradres:   Datum:   
Europees Economisch en Sociaal 
Comité  Handtekening van de contractant 

T.a.v. de boekhouder 
 

(bevestiging van de aanvaarding van de bestelling) 

Belliardstraat 99    
B-1040 Brussel 

 
  

  
  

    Naam:   
Verplichte vermeldingen op/voor 
de factuur:   

  

▪ Het nummer van de bestelbon. Functie:   
• Voor aankopen binnen de Europese Unie moet op de factuur 

worden vermeld: "Btw-vrijstelling/Europese Unie/artikel 151 
van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad".  

• In België staat het gebruik van dit contract gelijk met de 
indiening van een verzoek tot vrijstelling van btw nr. 450, zie 
artikel 42, paragraaf 3.3, van het Btw-wetboek (aanschrijving 
nr. 2/1978), mits op de factuur wordt vermeld: "Vrijgesteld van 
btw overeenkomstig artikel 42, paragraaf 3.3, van het Btw-
wetboek (aanschrijving nr. 2/1978)."  

  
Handtekening:   
  
Datum:   

      

  

▪ Deze bestelbon moet gedateerd, ondertekend en vóór  de inwerkingtreding ervan teruggestuurd 
worden.  

▪ De factuur wordt alleen betaald indien deze bestel bon gedateerd en ondertekend is teruggestuurd. 

 


