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1

Begrippen

Opdrachtnemer

De rechtspersoon die dienstverlening aanbiedt.

Opdrachtgever

De rechtspersoon die dienstverlening wenst af te nemen van Opdrachtnemer.

Partijen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever die een overeenkomst voor levering van
producten/ dienstverlening met elkaar wensen aan te gaan.

Overeenkomst

Het document waarin door Partijen schriftelijk is vastgelegd welke producten
en/of dienstverlening, in welke omvang en onder welke voorwaarden door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden geleverd.

Voorwaarden

De in dit document opgenomen bepalingen voor producten/ dienstverlening
van Opdrachtnemer.

2 Identiteit Opdrachtnemer
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Website

sportvereniging Turkse Kracht
Postbus 336
7400 AH Deventer
+31 570 - 630082
info@svturksekracht.nl
www.svturksekracht.nl
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3 Algemene bepalingen
3.1

Opdrachtgever stelt middels de afname van producten en/of dienstverlening Opdrachtnemer in
staat om diens missie te realiseren, waarbij de bijdrage van Opdrachtgever, naast de zakelijke
overweging, een zeer nadrukkelijk sociaal-maatschappelijk karakter kent.

3.2

Opdrachtnemer verleent hierbij het recht aan de Opdrachtgever, die verklaart dit recht van
Opdrachtnemer te aanvaarden, om hierna aangegeven communicatiemogelijkheden van
Opdrachtnemer, welke voortvloeien uit haar sportbeoefening, aan te wenden ter
bekendmaking van diens bedrijf.

3.3

De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van een bedrag per jaar zoals staat vermeld in de
Overeenkomst. Dit bedrag dient de Opdrachtgever bij vooruitbetaling (overmaken naar de
rekening van 59.62.63.686 t.n.v. Turkse Kracht) te voldoen.

3.4

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om reclameovereenkomsten met de individuele leden
van de vereniging aan te gaan zonder toestemming van de vereniging.

3.5

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen.

4 Geldigheid, duur en beëindiging van de overeenkomst
4.1

Een aanbieding/prijsopgave is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de aanbieding.

4.2

De minimale duur van Overeenkomst is 12 maanden, ingaande op de begindatum als
opgenomen in Overeenkomst. Daarna bestaat de mogelijkheid tot verlenging van onderhavige
Overeenkomst met minimaal 12 maanden.

4.3

Overeenkomst kan door Partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden voorafgaande aan de einddatum als opgenomen in
Overeenkomst. Indien Overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd zal deze automatisch en zonder
verdere kennisgeving worden verlengd voor de duur van 12 maanden tegen de dan geldende
prijzen en voorwaarden.

4.4

Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het Partijen niet langer zijn
toegestaan, om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal met
betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen.
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5 Aanlevering en wijziging bedrijfsgegevens
5.1

In het geval dat een logo en/of beeldmerk van de Opdrachtgever noodzakelijk is, wordt deze
binnen 10 dagen na ondertekening van de Overeenkomst door de Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer digitaal beschikbaar gesteld door een e-mail te sturen met het logo in .eps of .ai
bestand naar info@svturksekracht.nl. Aanlevering van ongeschikte bestanden kan mogelijk
leiden tot vertraging en/of minder kwaliteit van het afgenomen product en valt onder de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

5.2

In de situatie dat wijzigingen in het logo en/of beeldmerk van Opdrachtgever doorgevoerd
dienen te worden in de afgenomen producten en deze wijzigingen extra kosten met zich
meebrengen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle voortvloeiende kosten.

6 Omvang, prijzen en facturatie
6.1

De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn per jaar en gebaseerd op de minimale duur van
Overeenkomst.

6.2

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.3

Opdrachtgever gaat akkoord met prijswijzigingen indien deze maximaal gelijke tred houden met
de CBS-index.

6.4

Prijzen kunnen gedurende de looptijd van Overeenkomst te allen tijde door Opdrachtnemer
worden gewijzigd. Van prijswijzigingen hoger dan de CBS-index wordt door Opdrachtnemer
schriftelijk mededeling gedaan aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met
een prijswijziging, heeft deze het recht Overeenkomst, waarop de wijziging van toepassing is,
binnen twee weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling op te zeggen met in
achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

6.5

Facturatie vindt als volgt plaats: jaarlijks 100% van het jaarbedrag vooraf in de maand
overeenkomstig de startdatum van het contract en te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
Van tussentijdse uitbreidingen op het contract wordt 100% van het jaarbedrag direct
gefactureerd voor het lopende contractjaar.
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