LICENTIE OVEREENKOMST
tussen Triple I-S en geldGROENwasbedrijf
in het kader van het project geldGROENwassen
ter versterking van de verbinding van klant en ondernemer
en ter bevordering van een duurzame buurt.

Ondergetekenden:
Triple I-S, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door Dr. Anne Stijkel, directeur,
en (naam):.........................…….…………………………… (hierna genoemd: geldGROENwasbedrijf)
adres ………………………………………… te …..............………………………. (woonplaats)
postcode………………………………………
tel.:…...……………………………………….
e-mail ………………………………………….…………………………………………….………
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' 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
in zonne-energie aangaat) voorgefinancierd door klanten (zie www.geldgroenwassen.nu);
geldGROENwasbedrijf haar bedrijfspand wil vergroenen dankzij voorfinanciering door klanten,
teneinde bij te dragen aan klimaatneutrale productie, en daarmee ook wil werken aan versterken van
een betekenisvolle relatie met klanten en met de buurt;
komen als volgt overeen:
• Triple I-S draagt zorg voor aanlevering van het bestaande p.r.-materiaal (poster, folder,
waardebonnen) aan het nieuwe deelnemende geldGROENwasbedrijf (al dan niet tegen
betaling; zie vierde punt van onder).
• Triple I-S verzorgt (al dan niet in samenwerking met anderen) 1 of meer persberichten, alsmede
(bij voldoende belangstelling) een training inzake geldGROENwassen voor de (nieuwe)
deelnemende geldGROENwasbedrijven. Waar nodig en wenselijk kan een beroep gedaan
worden op de ervaringsdeskundigheid van de collega-geldGROENwas-bedrijven.
• Triple I-S verzorgt de intake/1e coaching, teneinde de motivatie en de gezondheid van het
bedrijf in te checken, ook voor de komende jaren, en biedt vervolgens incidenteel op afroep
individuele coaching (in principe per mail of telefonisch). Na de intake is het aan Triple I-S of
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onderneming wel/niet mag meedoen. Dit oordeel ligt volledig bij Triple I-S. Uiteraard kan
ondernemer ook zelf afzien van deelname, om hem of haar moverende redenen.
geldGROENwasbedrijf onderschrijft de intenties van geldGROENwassen: verbinden en
verduurzamen op basis van gezamenlijkheid, wederkerigheid en zelforganisatie, en is bereid
zich als zodanig te profileren (d.w.z. levert stukje aan voor op site geldGROENwassen;
vermeldt deelname aan geldGROENwassen op eigen site). Deelnemend bedrijf is in principe
tevens bereid om vragen van andere geinteresseerde bedrijven te beantwoorden, danwel
ervaringskennis te delen.
geldGROENwasbedrijf kan - indien gewenst - een energie(-quick)scan laten uitvoeren (al dan
niet tegen betaling, regelingen verschillend per gemeente) zodat bedrijf voor de voorfinanciering
het maximale milieuredendement kan realiseren, met structurele verlaging van de
energierekening tot gevolg.
geldGROENwasbedrijf is bereid (tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen) de kostprijs te
betalen voor het beschikbaar gestelde pr-materiaal voor het project geldGROENwassen
(standaard per bedrijf 5 A4-posters, 100 folders en 200 flyers, 50 sets van 6 waardebonnen),
alsmede een financiële bijdrage voor coaching en overige pr activiteiten. In totaal komt deze
bijdrage eenmalig neer op 500 Euro excl. BTW.
geldGROENwasbedrijf zet zich op eigen wijze maximaal in voor werving van voorfinancierende
klanten, via lokale kranten, radio, markten, eigen site etc. Daarbij dient steeds het project met
naam en toenaam (‘geldGROENwassen.nu') vermeld te worden, zodat het als merknaam
steeds verder versterkt wordt.
geldGROENwasbedrijf doet binnen 6 maanden na ondertekening van deze overeenkomst de
afgesproken vergroeningsingrepen in de onderneming (zie bijlage detail afspraken).
geldGROENwasbedrijf verstrekt aan de betalende klant (a €50, €100 of €250 per aandeel) 6
persoonlijk ondertekende en gestempelde waardebonnen, ter waarde van €10, €20 of €50 per
bon, en levert op verzoek van de klant – te beginnen in het jaar dat de voorfinanciering
daadwerkelijk plaatsvindt - aan elke klant tenminste 1 maal per jaar producten en/of diensten
ter waarde van €10, €20 of € 50 per aandeel (met een totale waarde €60, €120 of € 300 per
aandeel; van deze standaard bedragen kan in overleg afgezien worden).

Aldus getekend,
voor Triple I-S:

geldGROENwasbedrijf:
..............………………….……

Amsterdam, 2-04-2014

(plaats)…...................., (datum) …………

Stichting Triple I-S, Maldenhof 477, 1106 EN Amsterdam
E:info@inclusivescience.org W:www.inclusivescience.org T:0031-20-6972999
KVK-nummer:34241899 Rekeningnummer:4609221

Detail afspraken
Bedrijf gaat de volgende vergroeningsmaatregelen nemen, in genoemde volgorde:
1.
2.
3.
4.

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

De kosten bedragen voor de betreffende maatregelen:
1.
2.
3.
4.

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

De kosten worden voor ...% gedekt door verkoop van de bonnen. Voor de overige ...% wordt een beroep
gedaan op:
1. eigen reserves: ja/nee
2. lening: ja/nee
3. anders, namelijk ....
Indien binnen 3 maanden na ondertekening van het contract onvoldoende bonnen verkocht worden om tot
vergroening over te gaan, vervalt de overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.
NB: Binnen 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst wordt de vergroening uitgevoerd.

