
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
ieder voor zich aan te duiden als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”

in aanmerking nemende dat:
1. Partijen middels deze Samenwerkingsovereenkomst gestalte willen geven aan onderlinge samenwerkingin en coördinatie van de na te noemen activiteiten,

Komen als volgt overeen:
Artikel 1 Begripsbepalingen en definities
Wanneer in deze Overeenkomst wordt gesproken van een van de dikgedrukte begrippen in dit artikel,  dan wordtdaaraan de navolgende betekenis gegeven,  tenzij uit de context anders blijkt:
Activiteiten
de activiteiten,  door Partijen verricht uit hoofde van deze Overeenkomst en nader gespecificeerd in artikel 2.1;
Bijlage
de aan deze Overeenkomst gehechte bijlage(n) welke van deze Overeenkomst een integraal onderdeel uitmaken;
Overeenkomst
de onderhavige samenwerkingsovereenkomst;

Artikel 2 Doel en Activiteiten
1. Partijen werken samen met als doel het  en zullen daartoe alle activiteiten verrichten die zij noodzakelijkachten om het doel te verwezenlijken (“de Activiteiten”).2. Wanneer Partijen mogelijkheden zien om andere activiteiten dan beschreven in artikel 2.1 binnen deOvereenkomst te brengen,  melden Partijen dit in het onderling overleg. Partijen kunnen beslissen deandere activiteiten onder de Overeenkomst te brengen.3. Uitbreiding van de Activiteiten,  als bedoeld in artikel 2.2,  worden,  in afwijking van artikel 5.10,  slechts naunaniem akkoord van de Leden aan de Overeenkomst toegevoegd.

Artikel 3 Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van  en wordt geacht te zijn aangevangen op  en zalderhalve eindigen op .2. Voortzetting van de samenwerking zal in het samenwerkingsoverleg worden besproken. Ieder derPartijen kan gedurende het samenwerkingsoverleg een evaluatierapportage verlangen die overeenkomstigartikel 13 is opgesteld.3. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is slechts mogelijk met instemming van alle partijen.4. Onverminderd artikel 3.4 is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst terstond te beëindigen indien tenaanzien van een andere Partij surseance van betaling of faillissement is uitgesproken,  of door deze Partijzelf is aangevraagd.5. Onverminderd artikel 3.4 is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst terstond te beëindigen indien deandere Partij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en deze onjuiste of onvolledigenakoming voldoende ernstig van aard is. Bij de beoordeling of een verzuim voldoende ernstig is wordtaangesloten bij de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 4 Participatie
1. Partij 1 participeert in de samenwerking door  te verrichten.2. Partij 2 participeert in de samenwerking door  te verrichten.



Artikel 5 Besluitvorming
1. Het samenwerkingsverband zal besluiten over gezamenlijke belangen overleggen bij hetsamenwerkingsoverleg,  bestaande uit de Partijen. Indien een Partij verhinderd is kan deze Partij eenplaatsvervanger sturen.2. Het samenwerkingsoverleg heeft de volgende taken:a. het onderhouden van contacten en het voeren van onderhandelingen met desubsidiënt/opdrachtgever en derden;b. het toezicht houden op de uitvoering van de Activiteiten.3. Indien er meer dan 2 Partijen bij de Overeenkomst betrokken zijn en een Partij is verhinderd voor hetsamenwerkingsoverleg en stuurt mitsdien een plaatsvervanger,  dan is het samenwerkingsoverlegbevoegd tot het nemen van voor Partijen bindende besluiten tot €  exclusief omzetbelasting.

Artikel 6 Vertegenwoordiging
1. In zaken betreffende het samenwerkingsverband zijn de Partijen gezamenlijk bevoegd hetsamenwerkingsverband te vertegenwoordigen,  alsmede diegenen die door het samenwerkingsoverleghiertoe als gemachtigde zijn aangewezen2. De aanwijzing,  bedoeld in artikel 6.1 kan slechts voor één (rechts-)handeling worden verleend pergemachtigde. Een nieuwe volmacht kan slechts worden verleend wanneer de gemachtigde zijn eerdereopdracht het volbracht of beëindigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheden onderling
1. Indien een der Partijen buiten de bevoegdheden uit artikel 5 of artikel 6 treedt,  is/zijn deze Partij(en)jegens de andere Partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de ontstane schade.2. Indien er op basis van het Burgerlijk Wetboek,  of enig ander wetboek,  aansprakelijkheid jegens derdenontstaat voor een Partij en deze aansprakelijkheid is afkomstig uit een overschrijding van debevoegdheden,  zoals bedoeld in artikel 7.1,  dan heeft deze Partij een terstond opeisbare regresvorderingop de Partij die voor deze schade aansprakelijk is overeenkomstig dat artikel.

Artikel 8 Financiering
1. De kosten van het samenwerkingsverband zullen door de Partijen gezamenlijk worden gedragen naar ratovan ieders gerechtigdheid tot de winst. Indien geen specifieke bepaling wordt opgenomen ten aanzien vanieders gerechtigdheid tot de winst,  geldt dat iedere partij gelijkelijk deelt in de kosten.2. Indien de situatie,  zoals beschreven in artikel 2.2 zich voordoet,  wordt bij het accepteren van het voorsteltot uitbreiding van de Activiteiten een kostenraming gevoegd,  alsmede een verdeling van deze kostenover de Partijen.

Artikel 9 Overige kosten van partijen
1. Geen partij kan aan het samenwerkingsverband kosten in rekening brengen,  anders dan conform debepalingen van deze overeenkomst,  tenzij het samenwerkingsverband als direct gevolg van deze kosteneconomisch gewin heeft ontvangen.2. Wanneer een Partij desondanks meent dat kosten waarover in de Overeenkomst niets is bepaald,  doorhem gemaakt,  op basis van de redelijkheid en billijkheid voor rekening van het samenwerkingsverbandzouden moeten komen,  kan deze Partij bij het samenwerkingsoverleg een daartoe gemotiveerd verzoekdoen.3. De overige Partijen weigeren een positieve reactie op het in artikel 9.2 bedoelde verzoek slechts indien dekosten op basis van de redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van het samenwerkingsverbandzouden moeten komen.

Artikel 10 Verdeling baten
1. De winsten van het samenwerkingsverband worden berekend volgens artikel 3.25 Wet IB (goedkoopmansgebruik). Ter berekening van de winst worden de gedragsregels gehanteerd die gelden voor defiscale winstbepaling.



2. De winst of het verlies wordt na berekening verdeeld/gedragen overeenkomstig de volgendeverdeelsleutel:i. Partij 1 draagt  van de winst/verlies;ii. Partij 2 draagt  van de winst/verlies;

Artikel 11 Verdeling IE-rechten
1. Indien en voor zover het samenwerkingsverband in uitvoering van de Activiteiten intellectueel eigendomcreëert zullen de rechten op het intellectueel eigendom worden verdeeld overeenkomstig het wettelijksysteem.

Artikel 12 Facturatie
1. De Partij met het grootste winstrecht zal het totale factuurbedrag richting opdrachtgever factureren enincasseren.2. De andere Partijen zullen ieder een factuur sturen richting de Partij die de factuur richting opdrachtgeverheeft verstuurd3. Alle facturen dienen binnen 5 werkdagen na het ontvangen van het volledige factuurbedrag door de Partijmet het grootste winstrecht,  door deze Partij aan de andere Partijen te worden overgemaakt middelsbankoverschrijving.

Artikel 13 Evaluatie
1. Tenminste tweemaal per jaar worden lopende Activiteiten geëvalueerd en gesignaleerde ontwikkelingengerapporteerd aan het Samenwerkingsoverleg.

Artikel 14 Slotbepaling
1. De Overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle Partijen,  voor zover niet in deafwijking is voorzien in de Overeenkomst.2. Partijen hebben geen aanspraak op onderlinge verrekening van schulden ontstaan tijdens de uitvoeringvan werkzaamheden in het kader van het Samenwerkingsverband,  anders dan bij de Overeenkomstbepaald.

Artikel 15 Forumkeuze en toepasselijk recht
1. Op deze Overeenkomst en alle daaruit voortkomende geschillen is Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of vanovereenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn,  zullen in eerste instantie worden beslecht doormiddel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te .

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Partij 1




