(NB: hier plaats voor logo gemeente)

OVEREENKOMST
tussen Triple I-S en intermediaire GGW-Licentienemer
in het kader van het project geldGROENwassen
Ondergetekenden:
De Stichting Triple I-S, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door mevr. dr. Anne Stijkel, directeur,
(hierna genoemd: Triple I-S)
en de Gemeente …..(Postadres: Postbus…………………), vertegenwoordigd door
…………………………………………………….(hierna genoemd: GGW-Licentienemer),
In aanmerking nemende dat:
-

Triple I-S een vernieuwende, praktische bijdrage beoogt te leveren aan het versterken van een
betekenisvolle relatie van klant en ondernemer, en met het project 'geldGROENwassen' (GGW)
ook een gezonde en duurzame lokale economie dichterbij brengt door het helpen opwekken
en/of besparen van energie in de onderneming (of een maatschappelijke instelling waarmee de
ondernemer een verbinding aangaat), voorgefinancierd door klanten;

-

Triple I-S het uitgeven van GGW-licenties aan intermediaire organisaties ziet als een manier om
haar doelstelling sneller en beter te verwezenlijken;

-

GGW-Licentienemer het tot haar doelstellingen rekent om bij te dragen aan klimaat neutrale
productie en positief staat tegenover het project GGW;

-

GGW-Licentienemer zal zich inspannen om een facilitaire bijdrage te verlenen bij de promotie
van het initiatief van Triple I-S binnen de gemeente ……,

komen als volgt overeen:

• Triple I-S draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het concept geldGROENwassen en de
wijze waarop dat inhoudelijk en financieel is uitgewerkt in de model-overeenkomst tussen Triple IS en geldGROENwasbedrijf de dato 2 april 2014, die als bijlage aan deze overeenkomst is
gehecht.
• Triple I-S zorgt voor aanlevering van het p.r.-materiaal voor bedrijven (poster, flyers, folders en
waardebonnen) rechtstreeks aan de nieuwe lokale deelnemende GGW-bedrijven waarmee het
contact via GGW-Licentienemer tot stand is gekomen.

• Triple I-S committeert zich aan maximaal 1 GGW-Licentienemer per gemeente, om op die manier
exclusiviteit te waarborgen voor de GGW-Licentienemer. Uiteraard betekent dit niet dat zonder
tussenkomst van GGW-Licentienemer geen rechtstreeks contact kan ontstaan tussen Triple I-S
en nieuwe lokale deelnemende GGW-bedrijven.
• GGW-Licentienemer vervult een faciliterende rol binnen het project GGW en zal zich inspannen
om het project volgens een door haar zelf gekozen opzet communicatief te ondersteunen en via
haar communicatiekanalen bekend te maken binnen haar netwerken.
• GGW-Licentienemer zal van Triple I-S om niet de beschikking krijgen over het benodigde
materiaal om het project te promoten. Triple I-S zal ook anderszins op geen enkele wijze kosten
in het kader van dit project bij GGW-Licentienemer in rekening brengen, met uitzondering van de
eenmalige ‘instap’-kosten a 1.000 Euro ex BTW (dit ivm kennisoverdracht en afstemming), te
betalen binnen twee weken na ondertekening.
• GGW-Licentienemer zal direct noch indirect als partij betrokken zijn bij de overeenkomsten die
Triple I-S aangaat met nieuwe lokale deelnemende GGW-bedrijven.
• Triple I-S en GGW-Licentienemer behouden zich beide het recht voor om onder opgave van
redenen deze overeenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen, zonder dat de wederpartij
aanspraak kan maken op vergoeding van schade of van gemaakte kosten.
•

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, ingaande op de datum
waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt geacht na afloop van die periode te zijn
geëindigd tenzij Triple I-S en GGW-Licentienemer voor de einddatum schriftelijk zijn
overeengekomen dat de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, voor een nader
overeengekomen periode zal worden verlengd.

Aldus getekend,
Triple I-S:

GGW-Licentienemer:

Amsterdam, (datum) ………..

…………., (datum) ………
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