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Samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

 

De ondergetekenden: 

Bedrijfsnaam:                           033Energie 

Naam vertegenwoordiger:   Carressa Wolff 

Functie:     Coördinator Infocentrum 033Energie 

Straatnaam en huisnummer:   Modemweg 3 

Postcode:     3821 BS  

Plaats:      Amersfoort 

Kvk-nummer:     54037794  

Aantal werknemers:     4 

Hierna te noemen: “Partij 1” 

en 

Bedrijfsnaam:                               ………………………………………………………………………………….. 

Naam vertegenwoordiger:   ………………………………………………………………………………….. 

Functie:     ………………………………………………………………………………….. 

Straatnaam en huisnummer:   ………………………………………………………………………………….. 

Postcode:     ………………………………………………………………………………….. 

Plaats:      ………………………………………………………………………………….. 

KvK-nummer:     ………………………………………………………………………………….. 

Aantal werknemers:    ………………………………………………………………………………….. 

Hierna te noemen: “Partij 2” 



Versie 1 - Augustus 2017 

Het volgende is overeengekomen: 

1. Voorwerp van de overeenkomst 

1.1. Doelstelling van deze overeenkomst is om de afspraken tussen partijen vast te leggen ten 

aanzien van de uitvoering van de samenwerking.  

1.2. Onder de samenwerking wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan, het door Partij 

1 leveren van diensten en mogelijkheden binnen de organisatie aan Partij 2, in ruil voor de 

inzet van Partij 1.  

 

2. Toelatingseisen 

2.1. Partij 2 voldoet aan de door Partij 1 gestelde toelatingseisen zoals omschreven in “Bijlage 1: 

Het energieloket van Gemeente Amersfoort voorwaarden” kopje 2 “Toelatingseisen”, 

kenmerkend voor het type bedrijf en de daar bijbehorende werkzaamheden. 

2.2. Partij 1 is gemachtigd de samenwerking met Partij 2 nietig te verklaren wanneer aan 

bovenstaand genoemde eis niet wordt voldaan door Partij 2. 

 

3. Rechten en plichten Partij 1. 

3.1. Partij 1 dient Partij 2 de faciliteiten en mogelijkheden te bieden zoals omschreven in “Bijlage 

1: Het energieloket van Gemeente Amersfoort voorwaarden” kopje 3 “Wat kunt u 

verwachten van ons en wat verwachten wij van u?”.  

3.2. Wanneer om welke reden dan ook, een van de faciliteiten of mogelijkheden zoals in “Bijlage 

1: Het energieloket van Gemeente Amersfoort voorwaarden” kopje 3 “Wat kunt u 

verwachten van ons en wat verwachten wij van u?”, niet kan worden voldaan door Partij 1, 

zijn zij hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor te stellen.  

3.3. Partij 1 zal de leads zoals genoemd in “Bijlage 1: Het energieloket van Gemeente Amersfoort 

voorwaarden” kopje 3 “Wat kunt u verwachten van ons en wat verwachten wij van u?, 

middels een rouleersysteem toebedelen. Dit houdt in: 

- Indien Partij 2 de enige aangesloten partij is, wiens werkzaamheden aansluiten bij de vraag 

van deze lead, zij de lead een op een toebedeeld zullen krijgen; 

- Indien meerdere partijen voldoen aan de vraag van de desbetreffende lead, zij middels een 

rouleersysteem om de beurt aan bod zullen komen. Partij 1 zal dit middels een overzicht 

bijhouden. 

3.4. Wanneer zich door de klant de specifieke vraag voordoet om een offerte vergelijking, zal       

geen van de twee bovengenoemde punten worden gehandhaafd. Van alle partijen wiens 

werkzaamheden aansluiten bij deze lead, zullen drie partijen de kans krijgen een offerte op 

te stellen. Welke partijen dit zijn wordt bepaald door Partij 1. De klant bepaalt uiteindelijk 

aan wie de werkzaamheden worden toebedeeld.  

3.5. Partij 1 zal op aanvraag het overzicht van de verschillende leads inzichtelijk maken voor Partij 

2. 

 

4. Rechten en plichten Partij 2. 

4.1. Partij 2 dient in ruil voor bovengenoemde diensten van Partij 1, te voldoen aan de door Partij 

1 gestelde eisen zoals omschreven in “Bijlage 1: Het energieloket van Gemeente Amersfoort 

voorwaarden” kopje 3 “Wat kunt u verwachten van ons en wat verwachten wij van u?”. 

4.2. Partij 2 zal zich ten alle tijden beleefd en professioneel opstellen tegenover de klanten 

verkregen middels leads van Partij 1. 

4.3. Partij 2 zal per lead, verkregen van Partij 1, verslaglegging doen van de vordering in het 

contact met de klant. Dit houdt in dat: 
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- Partij 2 ten alle tijden Partij 1 op de hoogte houdt wanneer en hoelaat er een afspraak is 

gemaakt met de klant; 

- Partij 2 ten alle tijden Partij 1 op de hoogte houdt wanneer, en of er een offerte is opgesteld 

naar aanleiding van de verkregen lead;  

- Partij 2 ten alle tijden Partij 1 op de hoogte houdt wanneer de klant om welke reden dan ook 

heeft besloten de samenwerking niet voort te zetten; 

- Partij 2 ten alle tijden Partij 1 op de hoogte houdt wanneer de lead uiteindelijk wel of niet tot 

uitvoering heeft geleid. 

4.4   Partij 2 zal dit binnen maximaal 5 werkdagen per mail of telefonisch aan Partij 1 laten 

weten.  

 

 

5. Betrouwbaarheid 

5.1. Indien Partij 2 zich niet houdt aan de hierboven genoemde plichten, heeft Partij 1 het recht 

om na 3 overschrijdingen van deze plichten de samenwerking per direct te beëindigen. 

5.2. Indien Partij 1 klachten ontvangt van klanten over Partij 2, heeft Partij 1 het recht om na 3 

klachten de samenwerking per direct te beëindigen.  

 

6. Kosten 

6.1. Voor de aangeboden diensten en mogelijkheden van Partij 1, dient Partij 2 een jaarlijkse 

bijdrage te leveren. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het aantal werknemers 

aangesloten bij Partij 2, zoals omschreven in “Bijlage 1: Het energieloket van Gemeente 

Amersfoort voorwaarden” kopje 4 “Sluit je aan”. 

6.2. Partij 2 zal het aantal werknemers en de daar bijbehorende jaarlijkse bijdrage ten alle tijden 

naar waarheid invullen. 

 

7. Opzeggen 

7.1. Indien Partij 2 om welke reden dan ook de samenwerking wilt beëindigen, geldt hier een 

opzegtermijn van één maand.  

7.2. De betaalde kosten op jaarbasis worden niet verrekend wanneer Partij 2 de samenwerking 

eerder dan een jaar wilt beëindigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze overeenkomst is in tweevoud door daartoe bevoegde personen ondertekend door: 
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Partij 1         Partij 2 

Handtekening:       Handtekening:   

   

..........................................     .........................................  

Naam:        Naam:     

    

Functie:       Functie:   

     

Datum:        Datum:  

 

Namens Partij I       Namens Partij II 

 

Bijlage 1: Het energieloket  van Gemeente Amersfoort voorwaarden 

 

 

 

 


