
Concept - Service Partner Overeenkomst 

 

De ondergetekenden: 

  

• *******, statutair gevestigd te ******* met KvK nummer ******* en vertegenwoordigd door 
*******, functie, hierna "******" of "de partner" genoemd. 

En 

• SOCIALware ASBL, statutair gevestigd te Louizalaan 65/11, 1050 BRUXELLES, 
ondernemingsnummer 0888.397.759 en vertegenwoordigd door Bernard MARTIN, gedelegeerd 
bestuurder, hierna "SOCIALware" genoemd 

  

Nemen het volgende in aanmerking: 

 
****** stelt zijn IT oplossingen ten dienste van non-profitorganisaties en bedrijven. 

SOCIALware vzw, opgericht in 2007, is bedoeld om non-profit organisaties uit te rusten met de 
technologie die ze nodig hebben om hun missie te bereiken. 

In deze context hebben de partijen besloten samen te werken. 

 

EN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

ARTIKEL 1: Doel van deze overeenkomst 

Als onderdeel van dit partnerschap verleent de partner alle SOCIALware-begunstigden toegang tot 
specifieke IT-services zoals beschreven in Bijlage A. 

Onder begunstigde wordt verstaan de organisaties die zich hebben geregistreerd op het socialware.be-
platform en zijn aanvaard om in aanmerking te komen voor SOCIALware-diensten 

De aangeboden diensten worden voor zover mogelijk aangeboden in de vorm van een exclusief 
servicepack voor SOCIALware-begunstigden voor een vaste periode. 

 

  



ARTIKEL 2: Wederzijdse verplichtingen 

2.1. Conventionele verplichtingen 

De partner gaat akkoord met: 

• Zorg voor de beschikbaarheid van ingenieurs die de diensten kunnen verlenen. 
• Zorgen voor de verkoop, implementatie en after-sales service in overeenstemming met de 

algemene voorwaarden van de bij de partijen bekende partner. 
• Houd een met SOCIALware gedeelde verklaring bij over de juiste follow-up van verzoeken die in 

het kader van deze samenwerking zijn ontvangen. 

SOCIALware verbindt zich ertoe: 

• Publicatie van de partner op een "Services" pagina van haar website www.socialware.be, met 
daarbij het partnerlogo en een korte beschrijving van het aanbod (2 tot 3 regels) voor een 
periode van 1 jaar. 

• De partner de contact- en factuurgegevens van de organisaties die interesse tonen in het 
aanbod van de partner te overhandigen. 

De partijen verbinden zich ertoe elke drie maanden een periodieke evaluatie te houden om: 

• De activiteiten van het afgelopen kwartaal te inventariseren: kwaliteit van de dienstverlening, 
omvang van de activiteiten, enz. 

• Het bedrijfsmodel te evalueren 

 

2.2. Verantwoordelijkheden 

SOCIALware geeft geen garantie voor de aanbiedingen van de Partner of de inhoud van haar website. 
SOCIALware aanvaardt geen verantwoordelijkheid of verplichting voor de acties, producten of inhoud 
van de site van de Partner of van andere derden die op zijn platform zijn vermeld. Het is uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de partner om contact op te nemen met de geïnteresseerde begunstigde(n) 
wier contactgegevens door SOCIALware zijn doorgegeven.  

De Partner verbindt zich ertoe het privacybeleid en de voorwaarden van elke begunstigde zorgvuldig te 
lezen alvorens contact op te nemen.  

SOCIALware is noch de koper noch de verkoper van de producten en diensten van de Partner. Haar 
enige rol is het vergemakkelijken van de ontmoeting tussen de geïnteresseerde begunstigden en de 
partner. Een verkoopovereenkomst wordt uitsluitend tussen hen gesloten zonder tussenkomst van 
SOCIALware, die geen partij is bij enig contract en geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt die 
voortvloeit uit dit contract.  

SOCIALware is niet de agent van de partner. De Partner is als enige verantwoordelijk voor de verkoop 
van de producten of diensten en voor de afhandeling van klachten of enig ander probleem met 
betrekking tot het eventuele contract tussen hem en de koper.  



 
2.3. Financiële overweging 

De partner verbindt zich ertoe bij te dragen tot de marketingcommunicatie-inspanningen van 
SOCIALware om zijn activiteiten bekend te maken volgens de voorwaarden die zijn gedefinieerd in 
bijlage B van deze overeenkomst. 
 
SOCIALware ontvangt een financiële vergoeding voor de zichtbaarheid die aan de partner is verleend, 
zoals gedefinieerd in bijlage B. 

  

ARTIKEL 3: Partneraanbod en exclusiviteit 

De partner garandeert dat de prijzen die in het kader van deze overeenkomst worden aangeboden, het 
beste aanbod zijn voor organisaties in de non-profitsector in de gebieden die onder de overeenkomst 
vallen. 

SOCIALware kan samenwerken met andere IT-serviceproviders die dezelfde services aanbieden als die 
van de partner. 

 

ARTIKEL 4: Vertrouwelijkheid 

In het kader van deze overeenkomst besluiten de partijen uitdrukkelijk om alle informatie - in welke 
vorm dan ook - over hun producten en diensten, leveranciers, klanten, partners en medewerkers 
vertrouwelijk te houden. 

Dit is onder andere: 

• Informatie over SOCIALware-begunstigden; 
• Processen, knowhow van de partner. 

 

4.1: Vertrouwelijkheidsverplichting 

De partijen komen overeen deze vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de goede uitvoering 
van de overeenkomst en: 

• Geheimhouding geldt naast geen vertrouwelijke informatie vrijgeven; 
• Om alle passende maatregelen te nemen en te implementeren om de vertrouwelijkheid van 

vertrouwelijke informatie te bewaren en bewaken; 
• Om geen, geheel of gedeeltelijk, voor eigen rekening of voor anderen, vertrouwelijke informatie 

openbaar te maken, door te geven, door te geven, te exploiteren, te gebruiken of anderszins te 
gebruiken, behalve in het kader van de dienstverlening aan partnerverenigingen SOCIALware; 

• Om deze overeenkomst te informeren en af te dwingen door al haar werknemers, medewerkers 
en onderaannemers; 

• Om te voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van deze overeenkomst. 



4.2: Data-eigendom en GDPR: 

Over het algemeen zijn de gegevens op het www.techsoup.nl platform eigendom van SOCIALware. 

In het kader van hun contractuele betrekkingen verbinden de partijen zich ertoe de voorschriften na te 
leven die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens, en met name Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 van toepassing 25 mei 2018 (hierna 
"de Europese verordening gegevensbescherming"). 

 

4.3: Duur van de geheimhoudingsplicht 

De geheimhoudingsplicht heeft een onbeperkte duur. 

 

ARTIKEL 5: Duur van deze overeenkomst 

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 1 jaar. 

Het kan in onderling overleg worden verlengd; het wordt van kracht op de dag van ondertekening door 
de twee partijen en vervalt automatisch zodra een van de partijen het beëindigt in overeenstemming 
met art. 6. 

 

ARTIKEL 6: Beëindiging 

In geval van niet-nakoming van een van de verplichtingen waarin deze overeenkomst voorziet, in het 
bijzonder in punt 2.1, wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd na een formele kennisgeving 
per aangetekende brief met ontvangstbevestiging die 15 dagen onbeantwoord is gebleven. 

De partij die dat wenst, kan deze overeenkomst automatisch opzeggen per aangetekende brief gericht 
aan het hoofdkantoor van de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

Artikel 7: niet-overdraagbaarheidsclausule 

Dit contract is gesloten met Intuitu Personae. Deze bepaling moet worden beschouwd als een essentiële 
bepaling van het contract. 

Bijgevolg mag geen van de partijen dit contract op enigerlei wijze, om welke reden dan ook en aan 
welke persoon dan ook toewijzen of overdragen, in het bijzonder in de vorm van verkoop van goodwill, 
wijziging van controle, leasebeheer van goodwill of overdracht van effecten of inbreng in het bedrijf van 
het bedrijf dat door dezelfde partij wordt geëxploiteerd, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van de andere partij. Een dergelijk formalisme is vereist voor elke wijziging van 
directe of indirecte zeggenschap. 

 

  

 

http://www.techsoup.nl/


In geval van weigering van goedkeuring, zoals in geval van niet-kennisgeving, kan de toewijzing of 
overdracht van dit Contract en de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, resulteren in de 
automatische beëindiging van dit Contract, zonder vertraging en zonder voorafgaande kennisgeving, en 
met exclusieve schadevergoeding op de partij die de bepalingen van dit artikel heeft overtreden; 

 

ARTIKEL 8: Geschillen 

In geval van een geschil in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, komen de partijen een 
voorlopige bemiddelingsfase overeen voor een periode van één maand. 

In het geval dat er tijdens de bovengenoemde verzoeningsfase geen minnelijke oplossing kan worden 
bereikt, komen de partijen overeen elk geschil dat zich voordoet tijdens de interpretatie en / of 
uitvoering van deze overeenkomst voor te leggen aan de Franstalige rechtbank van Brussel waaraan de 
jurisdictie wordt verleend. 

 

 

 

Ondertekening 

Gedaan te Brussel, op (datum van ondertekening) 

In twee originele exemplaren, één voor elk van de partijen 

 

(Handtekening van vertegenwoordigers van beide partijen) 

 

 

 

Datum en aantekening           Datum en aantekening 

 

 

 

 

************         SOCIALware 

************         Bernard MARTIN 

Functie          Gedelegeerd bestuurder  



BIJLAGE A: specifieke IT-services t.b.v. non-profit organisaties 

 

In bijlage A moet minimaal 1 speciaal aanbod van de Service Partner staan aan de bij Techsoup 
Nederland aangesloten non-profits dat afwijkt van het standaard aanbod van de Service Partner.   



 

BIJLAGE B: LIJST VAN COMMUNICATIEDIENSTEN VIA SOCIALWARE 

 

Onderstaande genoemde bedragen staan vast en zijn niet onderhandelbaar. Echter geldt dat voor een 
op maat gewenste service SOCIALware op verzoek een specifieke schatting kan verstrekken. 

Gekozen pakket voor het 1e jaar:      Prijs in € 
 
*******         **** per jaar 

 

 

Opties en beschrijving minimaal af te nemen pakketoptie   Prijs in € 

BRONS: Logo en 1 of 2 regels op pagina onze pagina "Services" + link  800 per jaar 

ZILVER: BRONS + Logo verwijzing naar 1 pagina met tekst, foto's + link  1.500 per jaar 

GOUD: ZILVER + 1 extra nieuwsbrief item/advertentie    2.500 per jaar 

PLATINA: GOUD + 3 extra nieuwsbrief items/advertenties    4.500 per jaar 

 
Additionele opties als toevoeging op minimaal 1 geselecteerde pakketoptie Prijs in € 

Video getuigenis op onze site (modaliteiten te specificeren)    1.500 per jaar 

1 nieuwsbrief item        1.500 eenmalig 

Webinar (2 uur)         2.500 eenmalig 

Infosessie van 1/2 dag (max. 20 deelnemers)      3.000 eenmalig 

Unieke sponsoring op evenement       3.000 eenmalig 

Groepssponsoring op evenementen       2.000 eenmalig 

Partner op evenement         1.000 eenmalig 

Enquête          5.000 eenmalig 

Promotie via social media (informatierelay over partneractiviteiten)  100 per post 

 

 

 


