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DRIEPARTIJENOVEREENKOMST B.V.
WERK NAAR WERK BEGELEIDINGSTRAJECT DROGISTERIJBRANCHE
Ondergetekenden:
1. Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen, gevestigd te Rijswijk, hierna te noemen
SDID, vertegenwoordigd door AGH (Administratie Groep Holland), hierna te noemen AGH;
2. Werknemer ………………..……, werkzaam bij Drogisterij ………………..…… te
………………..……, wonende te ………………..……, hierna te noemen werknemer;
3. Werkgever ………………..……, gevestigd te ………………..……, hierna te noemen
werkgever;
Ingeval van Surseance van Betaling of Faillissement kan de bewindvoerder of curator als
werkgever in deze overeenkomst participeren.
Hierna indien gezamenlijk vermeld als “partijen”.
In aanmerking nemende dat:
1. De SDID ingevolge het bepaalde in artikel 9 lid 2 van haar statuten een reglement “minder
werken en werk naar werktraject” (hierna vermeld als reglement) heeft vastgesteld.
Dit reglement maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en is hierbij als bijlage
opgenomen.
2. Het onder 1 genoemde reglement heeft een tijdelijk karakter. Toegezegde financieringen
zullen worden nagekomen voor zover de middelen zoals bedoeld in artikel 5a van de statuten
toereikend zijn. Dit reglement geldt voor de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015.
Zonder tussenkomst van een bestuursbesluit om het reglement te beëindigen, wordt dit
reglement telkens met een jaar verlengd.
3. Deze overeenkomst is bedoeld als een driepartijenovereenkomst zoals bepaald in artikel 4 lid
4 van het reglement. Met deze overeenkomst geven partijen invulling en toepassing aan het
bepaalde in artikel 4 het reglement.
4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Zijn overeen gekomen dat:
1. Partijen bij deze overeenkomst zullen alle verplichtingen uit het reglement en deze
overeenkomst jegens de andere partij(en) uitvoeren en nakomen, uitgezonderd de
verplichtingen verband houdend met artikel 3 van het reglement.
2. Partijen zijn bij deze overeenkomst gehouden de andere partij(en) alle informatie te geven, die
van invloed kan zijn op de rechten en plichten en uitvoering van deze overeenkomst, mede
gelet op het in het reglement daaromtrent bepaalde.
3. Werkgever aanspraak kan maken op financiering van het begeleidings- en/of opleidingstraject
van de werknemer via SDID, waarvan het te financieren bedrag als onderstaand wordt
vastgesteld:
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Voor het begeleidingstraject is vastgesteld EUR ……………
Voor het opleidingstraject is vastgesteld EUR ……………

4. De financiering wordt rechtstreeks aan het begeleidings- cq opleidingsinstituut uitbetaald door
SDID overeenkomstig de afspraken met dit instituut.
5. Voor het begeleidings-/opleidingstraject is een periode van ………maanden vastgesteld.
Het begeleidings-/opleidingstraject wordt afgesloten met een ………………..……,
diploma/certificaat/ ………………..……,
6. In geval werknemer voor het behalen van het diploma/certificaat/startclassificatie/ ….
deelname aan het begeleidings-/opleidingstraject uit eigen beweging heeft beëindigd, dan
wordt werknemer verantwoordelijk gehouden voor de kosten van het gehele traject en dient
werknemer die rechtstreeks aan SDID terug te betalen.
Deze overeenkomst treedt in werking per datum: …………………….
Aldus in drievoud opgesteld en ondertekend:
Werkgever,
namens deze

werknemer

SDID,
namens deze

….………………

……………………

………………………..

directeur

E.W. Martens
directeur AGH
(Administratie Groep Holland)
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