Aansluitingsovereenkomst Inkoopcombinatie Max Profit en VVHCC Grootinkoop
Download via Max Profit
Partijen:

…………………………., gevestigd te ……………………………………………..…………………………………………..
vertegenwoordigd door de heer …………………. (hierna:………………).
en
Max Profit, uitgevoerd door Van Veltum Horeca & Catering Consult , gevestigd te Almere, vertegenwoordigd door D. van
Veltum (hierna: “ Grootinkoop”);
in aanmerking nemende:
Dat Grootinkoop diensten aanbiedt als inkoopcombinatie ten behoeve van food-producten en ……deze diensten wenst af te
nemen.
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1

Diensten

1.1

Grootinkoop biedt diensten aan als inkoopcombinatie ten behoeve van food-producten zoals onderstaand nader
beschreven.

Dienstverlening inkoopcombinatie
1.2

De dienstverlening van de inkoopcombinatie bestaat uit de navolgende onderdelen:
o

aanmelding van de deelnemer bij de fabrikant;

o

periodiek overleg met de fabrikant met betrekking tot de bonussen ten behoeve van de deelnemende
klanten

o

per kwartaal opvragen van de verbruiksgegevens van de klant bij de betreffende groothandel;

o

per jaar opvragen van de verbruiksspecificaties van de klant bij de betreffende groothandel;
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o

per jaar indienen van de te ontvangen bonussen van de inkoopcombinatie, alsmede deze ter beschikking
stellen aan de klant op basis van de eindafrekening van alle fabrikanten.

Vergoeding en contractsduur
1.3

De kosten voor deelname aan de inkoopcombinatie bedragen 25% van alle door grootinkoop gerealiseerde bonussen.
Deze kosten zullen jaarlijks worden verrekend met de uit te keren bonussen van de inkoopcombinatie.

1.4

Deze overeenkomst gaat in per …..-……-……… en heeft een looptijd van 3 jaar. Het contract wordt stilzwijgend
verlengd met dezelfde periode. De klant dient 3 maanden voor contractsvervaldatum schriftelijk aangetekend kenbaar
te maken de dienstverlening te willen beëindigen.

2
2.1

Geheimhouding
Partijen verbinden zich zowel gedurende het bestaan van deze Overeenkomst als daarna tot geheimhouding van alle
gegevens en informatie, die bij de uitvoering van deze Overeenkomst bekend zijn geworden en voor zover deze
gegevens en informatie niet eerder door partijen zelf openbaar zijn gemaakt ( de “Vertrouwelijke Informatie”). De
Vertrouwelijke informatie zal slechts gebruikt worden ter uitvoering van deze Overeenkomst.

3
3.1

Geschillenbeslechting
Indien en voor zover één der partijen van mening is dat de andere partij bij de Overeenkomst één of meer van haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet volledig dan wel niet tijdig nakomt, dan zal zij, evenals in
geval van alle overige geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of beëindiging van
deze Overeenkomst, de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte brengen, waarna Partijen zullen trachten
gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Voorzover partijen niet op de voet van artikel 5.1 in onderling overleg tot een oplossing komen, zal het geschil worden
beslecht overeenkomstig het ACB Mediationreglement.
Slechts indien en voor zover binnen een periode van 60 dagen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig het in
artikel 5.2 genoemde reglement, zal dat geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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4

Ontbinding

4.1

Deze overeenkomst kan worden ontbonden op grond van de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

4.2

De overeenkomst kan door één der partijen zonder tussenkomst van de rechter, per direct worden ontbonden indien:
één der partijen in surseance van betaling komt te verkeren;
één der partijen in staat van faillissement verkeert;
één der partijen de bedrijfsvoering staakt.

4.3

In geval van fusie of overname gaan de rechten en plichten uit deze overeenkomst over op de rechtsopvolger van de
betreffende partij.

5
5.1

Overige bepalingen
Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst dienen schriftelijk te zijn vastgelegd in een door beide partijen
ondertekend document.

5.2

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te ……………………., ………-………-……….
Max Profit, Van Veltum Horeca & Catering
Consult Grootinkoop

PLJJ Montie

D. van Veltum
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