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Bij het samenstellen van de Modelcontracten Ketensamenwerking (het Visiedocument, de 

Intentieovereenkomst en de Samenwerkingsovereenkomst) is door de Netwerkgroep Contracteren 

KetenSamenWerking een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Netwerkgroep 

Contracteren KetenSamenWerking gezamenlijk noch door een of meerdere leden afzonderlijk kan 

enige aansprakelijkheid worden aanvaard indien de toepassing van (onderdelen van) de 

Modelcontracten tot schade leidt. 

Opmerkingen, commentaar en suggesties worden bijzonder op prijs gesteld, zodat de inhoud van 

deze Modelcontracten zo goed mogelijk op de dagelijkse praktijk blijft afgestemd.  

 
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeldoorn juli 2016 
© Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraaf Opdrachtgever  Paraaf Ketenpartners 
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                    Intentieovereenkomst    

 

De ondergetekenden: 

 

Partij A, hierna te noemen: 
Opdrachtgever: [naam, vestigingsplaats, rechtsgeldig vertegenwoordiger]  
 
en 

Partij B: 
Ketenpartner: [naam, vestigingsplaats, rechtsgeldig vertegenwoordiger] [beoogde rol of vakgebied] 
 
Partij C: 
Ketenpartner: [naam, vestigingsplaats, rechtsgeldig vertegenwoordiger ] [beoogde rol of vakgebied] 
 
Partij D: 
Ketenpartner: [naam, vestigingsplaats, rechtsgeldig vertegenwoordiger] [beoogde rol of vakgebied] 
 
Partij E: 
Ketenpartner: [naam, vestigingsplaats, rechtsgeldig vertegenwoordiger] [beoogde rol of vakgebied] 
 

[enz.]  

Partijen B, C, D en E, hierna tezamen te noemen: Ketenpartners (indien gewenst groepsnaam 

toevoegen]; 

Alle partijen bij deze overeenkomst gezamenlijk, hierna te noemen: Samenwerkingspartners; 

spreken hierbij de intentie uit om met elkaar, in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en 

billijkheid, te streven naar de totstandkoming van een meerjarige projectoverstijgende 

Samenwerkingsovereenkomst KetenSamenWerking, hierna te noemen: de 

Samenwerkingsovereenkomst.  

Samenwerkingspartners streven er tevens naar om binnen de kaders van genoemde 

Samenwerkingsovereenkomst meerdere projecten te realiseren en per project te komen tot nadere 

projectspecifieke afspraken in een Projectovereenkomst, hierna te noemen: de 

Projectovereenkomst.  

Samenwerkingspartners beogen in redelijkheid en billijkheid rekening te houden met elkaars 

gerechtvaardigde belangen bij de samenwerking.  

Paraaf Opdrachtgever  Paraaf Ketenpartners 
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Samenwerkingspartners verklaren hierbij zich te conformeren aan de uitgangspunten voor de 

samenwerking, zoals deze zijn neergelegd in het Visiedocument KetenSamenWerking, hierna te 

noemen: het Visiedocument.  

Het Visiedocument vormt een integraal onderdeel van deze Intentieovereenkomst. 

Indien zou blijken dat ondanks alle inspanningen van Samenwerkingspartners, deze onverhoopt niet 

leiden tot een Samenwerkingsovereenkomst zullen Samenwerkingspartners – steeds in goed overleg 

– de onderhandelingen met elkaar beëindigen [per datum]. 

Samenwerkingspartners zullen alsdan over en weer niets van elkaar te vorderen hebben, tenzij een 

vergoeding voor gemaakte kosten uitdrukkelijk is overeengekomen.  

Samenwerkingspartners zullen de inhoud van (voorgaande) besprekingen en van de onderhavige 

Intentieovereenkomst niet met derden delen. Schending van de geheimhoudingsplicht kan – in het 

uiterste geval – tot uitsluiting van verdere deelname leiden. 

 

Het Visiedocument KetenSamenWerking is bijgevoegd. 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen te [plaats] 

    op [datum] 

 

 

A  [naam en handtekening] 

B 

C 

D 

E   

[enz.] 
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Toelichting 

Deze Intentieovereenkomst (Model 2) is onlosmakelijk verbonden met de uitgangspunten en visie in 

het Model Visiedocument KetenSamenWerking en ook – bij het tot stand komen van de 

samenwerking – met de Samenwerkingsovereenkomst (Model 2).  

In deze Model Intentieovereenkomst is een keuze gemaakt om een vooraf door partijen 

overeengekomen einddatum voor het vastleggen van de samenwerkingsintentie op te nemen. Ook is 

de keuze gemaakt om over een weer geen kosten te vorderen indien de samenwerking onverhoopt 

niet tot stand komt. 

Het (eventuele) selectieproces dat vooraf is gegaan aan het komen tot de intentie om te gaan 

samenwerken in ketenverband, maakt geen onderdeel van uit van deze Model Intentieovereenkomst 

of van de overige Model Contractdocumenten. 

De voorliggende Model 2 Intentieovereenkomst gaat uit van een vorm van Ketensamenwerking 

waarbij de opdrachtgevende partij buiten de Keten blijft en als gelijkwaardige Samenwerkingspartner 

contracteert met de Keten als opdrachtnemende partij. Deze Model Intentieovereenkomst kan ook 

gebruikt worden indien een reeds bestaande Keten zich aanbiedt aan een potentiële opdrachtgever. 

In de Model 2 Intentieovereenkomst (en Model 2 Samenwerkingsovereenkomst) worden 

opdrachtgever en Ketenpartners tezamen Samenwerkingspartners genoemd. In tegenstelling tot de 

Model 2 Intentieovereenkomst gaat de Model 1 Intentieovereenkomst uit van een opdrachtgevende 

partij die als gelijkwaardige Ketenpartner in de Keten participeert.  

De Model 2 Intentieovereenkomst, het Model Visiedocument KetenSamenWerking en de Model 2 

Samenwerkingsovereenkomst zijn geschreven als voorbeeldcontracten die als vertrekpunt kunnen 

dienen wanneer partijen daadwerkelijk gaan contracteren. De Contractdocumenten zijn dynamisch 

en adaptief. Daarmee wordt bedoeld dat ze niet alleen kunnen ‘meebuigen’ met de wensen van nog 

te vormen (nieuwe) Ketens maar ook met de wensen van latere toetreders tot een bestaande Keten. 

Ze zijn geschikt om mee te ontwikkelen met de situaties en leerpunten die Samenwerkingspartners 

respectievelijk tegenkomen en doormaken. Wijzigingen in verband met nieuwe inzichten 

voorafgaand aan de ondertekening van deze Intentieovereenkomst dan wel tijdens de 

samenwerking, verlangen instemming van alle Samenwerkingspartners. 

Alhoewel er van uitgegaan mag worden dat een (aantal) Samenwerkingspartner(s) in eerste instantie 

niet betrokken geweest zal zijn bij het opstellen van het Visiedocument, onderschrijven allen – na 

goed onderling overleg over de strekking en inhoud van het Visiedocument en met opneming van 

eventuele aanvullingen dan wel wijzigingen – bij het ondertekenen van de Intentieovereenkomst dat 

zij akkoord gaan met de in het Visiedocument opgenomen uitgangspunten en visie.  

Een bij dit Model Intentieovereenkomst en het Model Visiedocument KetenSamenWerking passende 

Model Samenwerkingsovereenkomst (Model 2) is onderdeel van de beschikbare 

Contractdocumenten. Samenwerkingspartners kunnen aansluitend projectspecifieke punten in (een) 

Projectovereenkomst(en) vastleggen. 

Paraaf Opdrachtgever  Paraaf Ketenpartners 
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Definities en begripsbepalingen 

Definities en begripsbepalingen hebben een gelijke betekenis in alle Contractdocumenten en zijn in 

alfabetische volgorde opgenomen in het Model Visiedocument. Ook is daarin de uitleg opgenomen 

waarom bepaalde woorden in de Contractdocumenten in cursief zijn geschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraaf Opdrachtgever  Paraaf Ketenpartners 

 


