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SERVICEOVEREENKOMST – ALS ONDERDEEL VAN HET PROJECT 
“MIJN BUURT – MIJN HUIS”

Tussen ondergetekende:

Het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Graaf  van  Vlaanderenstraat  20,  1080  Sint-Jans-Molenbeek,  vertegenwoordigd  door  mevrouw
Catherine  Moureaux,  burgemeester  en  de  heer  Gilbert  Hildgen,  adjunct-secretaris,  handelend  in
uitvoering van de beraadslaging van de gemeenteraad van ?

Hierna genaald de Organisator en
VZW IN  VIVO,  ingeschreven  bij  de  kruispuntbank  van  ondernemingen  onder  het  nummer  BCE
0460.429.207,  met  maatschappelijke  zetel  te  1180 Ukkel,  Stevens  Blok 1,  vertegenwoordigd door
mevrouw Catherine Pairoux, voorzitter en gedelegeerd bestuurder overeenkomstig een beraadslaging
van de raad van bestuur van 30 augustus 2006, waarvan een uittreksel is gepubliceerd in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2009 en 23 september 2019 – Telefoon: 0474 63 58 41 (zie
bijlage).

Hierna te noemen de Dienstverlener.

Werd als volgt overeengekomen en besloten:

Artikel 1: Voorwerp

Beschrijving: Interventies voor de uitbreiding van het project ‘Mijn buurt, Mijn huis’. Begeleiding van
workshops en realisatie van buurtverfraaiingsprojecten met buurtcomités, verenigingen, jeugdcentra en
scholen gelegen in de beoogde gebieden (in bijlage: beschrijving van het project en haar doelen).

Contact- en Referentiepersoon: Hamida Ouassini – tel. : 0496/52 01 62

Aanbieders: begeleiders:  Catherine  Pairoux,  ,  Ludovic  Ramamonjy,  Hélène  Drénou,  ,  Fonteyn
Garance,  Régis  Geeraerts,  Gaetan  Wtoreck,  Nathalie  Pairoux,  Laura  Malonne,  François  Delville,
Hayate Allouk en Hanane Khaldouni.

Artikel 2 – Duur – Volume en kosten van diensten:

De VZW IN VIVO verbindt zich ertoe om maximaal 506 diensten te verlenen voor de periode die
loopt van 30 juli 2022 tot 30 april 2023.



Deze diensten worden door de VZW IN VIVO aan de gemeente gefactureerd tegen een forfaitair bedrag
van € 50 per dienst.
De prijs van € 50 per dienst is inclusief alle kosten en belastingen van welke aard dan ook.

Artikel 3 – Vrijwaring:

De partijen komen overeen dat de uitvoering van deze overeenkomst elke rechtstreekse contractuele
relatie tussen de gemeente en de facilitators uitsluit, die hun taken uitvoeren in naam en voor rekening
van de dienstverlener VZW IN VIVO, en onder het gezag van deze laatste die als enige bevoegd is om
instructies te geven aan zijn begeleiders.

Artikel 4 – Betaling :

Voor de  uitvoering  van deze  overeenkomst  worden de  diensten  geleverd  door  de  VZW IN VIVO
evenals het materiaal dat nodig is voor het toezicht op de werkplaatsen gefactureerd aan de gemeente
ten belope van een bedrag van 50 € per effectieve prestatie, met een maximum van € 25.300 voor de
periode bedoeld in artikel 2.

Deze kosten worden geboekt in artikel 7011/124-48 van de gewone begroting voor het boekjaar 2022,
een uitgave die volledig gedekt wordt door de subsidie  van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GK:
32/2021).

De overeenkomst moet vóór elke service door de partijen worden ondertekend.

De betaling van de diensten zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de VZW IN VIVO:
BE66  0000  4603  0843  en  dit,  na  het  leveren  van  de  ondertekende  diensten,  binnen  60  dagen  na
ontvangst van een factuur of schuldnota opgesteld door VZW IN VIVO op naam van:

Stadsbestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Openbare Openbaar Onderwijs
Project ‘Mijn buurt, Mijn Huis’

Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel

Artikel 5 – Plaats van diensten:

Het  project  wordt  uitsluitend  uitgevoerd  in  de  Stadsrevitalisatiezone  van  de  gemeente  Sint-Jans-
Molenbeek.
De precieze locatie hangt af van de wensen van de bewoners.
De  Organisator  verbindt  zich  ertoe  de  Dienstverlener  een  schone  ruimte  voor  de  werkplaatsen  ter
beschikking te stellen.
De Dienstverlener verbindt zich ertoe de geldende voorschriften in het gebouw na te leven.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheden en verzekeringen:

De Organisator  wijst  alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal  gepleegd ten nadele van de
Dienstverlener  en in  geval  van vandalisme  die  kunnen worden toegebracht  aan  roerende goederen,
materialen en verschillende uitrustingen die toebehoren aan de Dienstverlener of aan zijn personeel.



De Dienstverlener zorgt ervoor dat hij zich en op zijn kosten de hem toebehorende goederen alsook de
goederen  van zijn  personeelsleden verzekert  tegen de risico's  die  zich  tijdens  de uitvoering  van de
diensten kunnen voordoen.

De Dienstverlener verklaart dat hij over de nodige verzekeringscontracten beschikt om zijn personeel in
te  dekken  tegen  arbeidsongevallen  en  ongevallen  op  weg  naar  het  werk,  en  om  zijn  burgerlijke
aansprakelijkheid te dekken voor lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaakt door hemzelf of de
leden van zijn personeel ten aanzien van de Organisator, zijn medewerkers of derden.

Artikel 7 – Beëindiging :

In  geval  van  overmacht  wordt  de  overeenkomst  ontbonden  zonder  dat  één  der  partijen  enige
schadevergoeding kan vorderen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en jurisdictie van de rechtbanken :

Deze overeenkomst valt onder het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering van deze overeenkomst en de gevolgen ervan
zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Opgemaakt te Sint-Jans-Molenbeek, in tweevoud, op 28-04-2022 Voor de Organisator:

Per ordonnantie,

De plaatsvervangend secretaris, de burgemeester,

Marijke Aelbrecht Catherine Moureaux

De Dienstverlener :

Catherine Pairoux Voorzitter vzw In Vivo,
Gedelegeerd bestuurder


