Floriade Business Club
Bezoekadres:
Archerpad 8 | 1324 ZZ Almere
Postadres:
Postbus 98 | 1300 AB Almere
(+31)36 82 00 303
info@floriadebusinessclub.nl
www.floriadebusinessclub.nl
KvK 66491215
BTW NL8565 77686B01

OVEREENKOMST MEMBERSHIP FLORIADE BUSINESS CLUB
Floriade Almere 2022 B.V. (hierna te noemen ‘Floriade’) gevestigd te en kantoorhoudend aan Archerpad 8,
1324 ZZ te Almere, deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.W. Verdaasdonk in zijn functie van
Algemeen Directeur Floriade Almere 2022 B.V. en
(bedrijfsnaam)………..........................................................................., gevestigd en kantoorhoudende te
(vestigingsplaats)......................................................, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(naam)…………………......................................................................................, hierna te noemen: ‘Ambassadeur’,

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
1. Ondernemer treedt als oﬃcieel Ambassadeur toe tot de Floriade Business Club (hierna te noemen FBC),
wat recht geeft op het pakket met beneﬁts, zoals omschreven op www.ﬂoriadebusinessclub.nl.
2. Ambassadeur betaalt aan de FBC een bijdrage van € 2.022,00 exclusief btw (hierna te noemen: ‘bijdrage’).
De FBC verstrekt een factuur voor genoemd bedrag welke Ambassadeur binnen veertien dagen na dagtekening
van de FBC over zal maken. Bij niet of niet tijdige betaling van de bijdrage heeft de FBC het recht de levering van
het pakket met beneﬁts op te schorten totdat Ambassadeur betaald heeft, onverminderd het recht op tussentijdse opzegging of ontbinding als genoemd in artikel 4.
3. Ambassadeur heeft de keuze om de bijdrage te voldoen in:
Drie termijnen van € 674,00 exclusief 21% btw. Factuur en betaling in respectievelijk 2020, 2021 en 2022.
Ambassadeur ontvangt de factuur per mail op mailadres: .............................................................................
4. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en eindigt van rechtswege
op 31 oktober 2022. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen of te ontbinden.
Tussentijdse beëindiging, om welke reden dan ook, geeft Ambassadeur nimmer het recht op restitutie van de
bijdrage. Indien de bijdrage in termijnen wordt betaald en niet alle termijnen zijn voldaan bij een tussentijdse
beëindiging, dan dienen deze termijnen alsnog binnen twee weken te worden voldaan na beëindiging van deze
overeenkomst.
5. De FBC heeft te allen tijde het recht eenzijdig het pakket met beneﬁts te wijzigen. Wijzigingen in het pakket
geven Ambassadeur nimmer het recht op restitutie van de bijdrage.
6. Iedere aansprakelijkheid van Floriade voor schade veroorzaakt door toedoen van de Floriade Business Club
wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor
schade van Ambassadeur ontstaan door of namens Floriade georganiseerde evenementen.
7. Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland,
zittingplaats te Almere is bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.
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Aanvullende gegevens
Bedrijfsnaam: ...........................................................................................................................................................
Contactpersoon: .....................................................................................................................(voor + achternaam)
Adres: ........................................................................................................................................................................
PC + Plaats: ...............................................................................................................................................................
Telefoon (1): ........................................................ Telefoon (2): 06-.........................................................................
E-mailadres: ...............................................................................................................................................................
Website: ......................................................................................................................................................................

Ambassadeur:
mag aangekondigd worden als Ambassadeur op Social Media

O Ja O Nee

heeft de intentie om themabijeenkomsten te organiseren

O Ja O Nee

heeft daarvoor in het bedrijf een geschikte ruimte beschikbaar

O Ja O Nee

wil de FBC ondersteunen als vrijwilliger

O Ja O Nee

ontvang graag de Nieuwsbrief van de Floriade Business Club

O Ja O Nee

ontvang graag de Nieuwsbrief van Floriade Almere 2022 B.V.

O Ja O Nee

Ja, ik ga akkoord met de Gebruikersovereenkomst en het Privacystatement
Opmerkingen: ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Aldus opgesteld en ondertekend op
Plaats: ......................................................................... Plaats: ...............................................................................
Datum: ......................................................................... Datum: ..............................................................................

Floriade Almere 2022 B.V.

Ambassadeur

dhr. P.J.W. Verdaasdonk

(naam) ……………………………………………………..………...........

…………………………………………………………………

.……………………………………………………………….………............

(handtekening)

(handtekening)

Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier terug naar:

Floriade Business Club

Inscannen en mailen mag ook

Postbus 98, 1300 AB Almere

info@ﬂoriadebusinessclub.nl

