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De ondergetekenden 
 
beUnited, gevestigd aan de Kortrijk 26, 3621 XL te Breukelen, Kvk nummer 80970400, in deze handelend 

onder de naam MKB meetup, vertegenwoordigd door de heer P.J.(Pancras) Pouw, hierna te noemen 

‘beUnited’; 
 

& 
 

[naam] gevestigd aan de [straat, postcode, plaats], Kvk nummer [getal], in deze handelend onder de 

naam [handelsnaam], gevestigd aan de [straat, postcode, plaats], vertegenwoordigd door de [ aanhef 

naam], hierna te noemen ‘Locatiepartner’; 

 
 
Hierna tezamen te noemen ‘partijen’ 
 

in aanmerking nemende dat: 

• Locatiepartner ter ondersteuning van de eigen marketing, acquisitie en/of vergroting van de eigen 

omzet en klantwaarde op zoek is naar zakelijke bijeenkomsten; 

• beUnited voor haar community leden, binnen het kader van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) 

zakelijke bijeenkomsten organiseert onder de naam MKB meetup; 

• MKB meetups per gemeente 1x per maand plaatsvinden bij een vaste locatiepartner op een (vaste) 

dinsdag of donderdag tussen 16:00 tot 21:00 uur; 

• Locatiepartner over een representatieve zakelijke locatie/ruimte/ambiance beschikt en deze, binnen 

wet- & regelgeving,  op een (vaste) dag van 16:00 uur tot 21:00 uur (non exclusive) beschikbaar wilt 

stellen ten behoeven van MKB meetup [plaats]; 

• De operationele organisatie van een MKB meetup, binnen het format, wordt uitgevoerd door een door 

beUnited samengesteld Team MKB meetup [plaats]; 

• Locatiepartner actief betrokken wilt zijn binnen Team MKB meetup [plaats];  

• Partijen gezamenlijk via (social media) netwerken, (nieuwe) beUnited community members zullen 

werven ten behoeven van het deelnemen aan MKB meetup [plaats];  

 
Komen partijen als volgt overeen: 
 
Artikel 1. Ingangsdatum en duur van de (uitvoerings) overeenkomst 

1. Deze overeenkomst wordt met ingang van [datum] aangegaan voor een 1e reeks van twaalf (12) 

maandelijkse zakelijke bijeenkomsten onder de naam MKB meetup [plaats]; 

2. MKB meetup [plaats] zal iedere [getal] [dag] van de maand plaatsvinden; 

3. Partijen kunnen de overeenkomst, zonder ter zake jegens elkaar schadeplichtig te zijn, schriftelijk 

opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden; 

4. Behoudens opzegging wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend voor een reeks van twaalf (12) 

MKB meetups verlengd; 

 

Artikel 2. Inspanningsverplichting Locatiepartner 

1. Locatiepartner stelt 1x per maand van 16:00 tot 21:00 uur, [locatienaam], gevestigd aan de [straat, 

postcode, plaats], als locatie beschikbaar voor MKB meetup [plaats];  

2. Locatiepartner draagt, binnen wettelijke kaders en richtlijnen, zorg voor: 

a. een zakelijke uitstraling van Locatie, een presentatieruimte alsmede de aanwezigheid 

van 1 microfoon, speakerset, flipover, beamer en/of (digitaal) presentatiescherm; 

b. het zakelijk uitserveren van: 

i. (alcoholische) consumpties; 

ii. de bitterballen incl. mosterd en mayonaise; 

iii. overige bestelde gerechten; 
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3. Locatiepartner maakt gebruik van de gesponsorde optie om (in 2 batches) voor ca. 6 maandelijkse 

borrels gratis bitterballen geleverd te krijgen van beUnited landelijk partner Kroketterij de 

Bourgondiër (inclusief presentatie-materiaal), dit onder de voorwaarde dat Locatiepartner de 

resterende 6 borrels dezelfde 'Bourgondiër-bitterbal' bij zal inkopen en uit zal serveren; 

4. Locatiepartner stelt, in overleg met beUnited, jaarlijks de Verkoopprijs vast van een;  

a. Voucher 3 uur Hollandse Bar Arrangement:  

i. Het Hollandse bararrangement bevat bier, (goede) witte-, rode- wijn, rose, fris, 

water, koffie en thee 

b. Voucher beUnited menu + 1 uur Hollandse Bar Arrangement:  

i. Het beUnited Menu geeft keuze uit Vis, Vlees of Vega. 

5. Locatiepartner zal als lid van en binnen Team MKB meetup [plaats] als gastheer optreden voor MKB 

meetup [plaats]; 

6. Locatiepartner zal haar netwerk op de hoogte stellen van haar betrokkenheid bij de maandelijkse 

zakelijke bijeenkomsten onder de naam MKB meetup [plaats] via o.a.: 

a het plaatsen van een MKB meetup banner met link op haar website(s); 

b het plaatssen van de events (incl links) op  haar website(s) 

c mededelingen via haar Social media zoals linkedin, Facebook, Twitter etc; 

d het uitnodigen van haar zakelijke relaties & netwerken; 

 
Artikel 3. Inspanningsverplichting beUnited 

1. beUnited bouwt en beheert, ten behoeven van Locatiepartner, op haar website een: 

a. Locatiepartner pagina 

2. beUnited bouwt en beheert, ten behoeven van MKB meetup [plaats], maandelijks een eventpagina’op 

haar:  

a. website; 

b. Facebookaccount 

c. Linkedin Account 

3. beUnited stelt een Team MKB meetup [plaats] samen wat in gezamenlijkheid: 

a. bestaat uit 1 of meer (lokale) ondernemers; 

b. lokale zakelijk netwerk(en) zal informeren over de bijeenkomsten; 

c. potentiele beUnited Community Members zal benaderen; 

d. lokale beUnited Community Members persoonlijk zal uitnodigen; 

e. operationeel zorg draagt voor de uitvoering van het programma; 

f. de deelnemers aan MKB meetup [plaats] ontvangt;  

g. fungeert als aanspreekpunt voor beUnited en/of deelnemers aan MKB meetup [plaats]; 

h. zorg draagt voor aan- & afvoer, op- & afbouw van counters, banners, vlaggetjes, posters etc. 

i. zorg draagt voor maandelijks evaluatie e over voortgang MKB meetup [plaats]; 

4. beUnited nodigd haar (potentiele) community members uit voor MKB meetup [plaats] via; 

a. e-mail naar community members (intern); 

b. berichten in de beUnited Community; 

c. e-mail naar mailbestand (extern); 

d. berichten via haar Social Media Dashboard naar externe volgers bij o.a.: 

i. Linkedin;  
ii. Linkedin groep(en); 

iii. Facebook; 
iv. Faceboek groepen; 
v. Twitter; 
i. Instagram; 
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5. beunited geeft locatiepartner het recht op commercieel gebruik van de NAW/bedrijfsgegevens van de 

deelnemers aan MKB meetup [plaats] binnen de AVG; 

6. beUnited verzorgt het reserveringsproces, alsmede de incassering bij reservering van de Verkoopprijs 

van de Voucher(s); 

 

Artikel 4. Investering Locatiepartner (Tarief 2021) 

1. Locatiepartner is bij het aangaan van deze locatieovereenkomst, aan beUnited, een eenmalige 

opstartvergoeding “inrichting en configuratie website en online marketing” MKB meetup [plaats] 

verschuldigd, groot € 249,99 excl. BTW; 

2. Locatiepartner verzorgt de inkoop ten behoeve van de Vouchers (artikel 2.4); 

3. Locatiepartner is per maandelijkse MKB meetup [plaats], tenzij anders schriftelijk overeengekomen, 

aan beUnited, geen vaste vergoeding verschuldigd; 

4. beUnited is aan Locatiepartner, per maandelijkse MKB meetup [plaats], tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen, geen zaalhuur en/of overige inhuur- of organisatiekosten verschuldigd; 

5. Leden van team MKB meetup [plaats] ontvangen van Locatiepartner ieder 1 gratis drank- & 

dinervoucher. Dit met een maximum van 5 (vijf) voor het gehele team (incl. spreker(s)). 

6. Locatiepartner is per maandelijkse MKB meetup [plaats], tenzij anders schriftelijk overeengekomen, 

aan beUnited, een marketingcommissie verschuldigd groot 15% van de Verkoopprijs van de 

Vouchers; 

7. Locatiepartner stelt na afloop van een MKB meetup [plaats], ter attentie van beUnited, aan de hand 

van de reserveringslijst, een Voucherfactuur MKB meetup [plaats] op; 

a. De formule is (aantal reserveringen x Verkoopprijs Voucher(s) inclusief BTW) -/- de 

marketingcommissie (artikel 4.6) 

 

Artikel 5. Betalingscondities  
1. Betaling factuur opstartvergoeding aan beUnited, door Locatiepartner,  

a. binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze overeenkomst; 

2. Betaling (non refund) Vouchers door deelnemers aan MKB meetup [plaats]; 

a. direct bij reservering op basis van automatische incasso; 

3. Betaling van de Voucherfactuur MKB meetup [plaats] aan Locatiepartner door beUnited: 

a. binnen 5 werkdagen dagen na dagtekening Voucherfactuur Locatiepartner; 

 

Artikel 6. Concurrentiebeding 

1. Het is Locatiepartner gedurende de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging van 

deze overeenkomst niet toegestaan om, zonder schriftelijke instemming van beUnited, vergelijkbare 

bijeenkomsten te ontplooien met:  

a. eenzelfde inhoudelijk concept; 

b. (op onderdelen) eenzelfde of andere snacknaam; 

c. leden van Team MKB meetup [Plaats]; 

d. andere locatiepartner(s) van MKB meetup(s). 

2. Partijen zullen buiten het kader van deze overeenkomst nimmer gebruik maken van elkaars (merk) 

naam, logo of daarmee overeenstemmende teken(s). 

 
Artikel 7. Geheimhouding 
1. Partijen zullen zowel ten tijde als na afloop van deze overeenkomst strikte geheimhouding jegens 

derden betrachten omtrent de samenwerking tussen partijen, tenzij de ene aan de andere partij 

schriftelijk toestemming heeft gegeven tot het openbaar maken van bepaalde informatie. 

2. Partijen zullen zich onthouden van gedragingen en/of uitlatingen over elkaar, waardoor de goede 

naam van een der partijen in diskrediet gebracht kan worden. 
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Artikel 8. Algemene voorwaarden 

1. Op deze overeenkomst - en al hetgeen daarmee verband houdt - zijn de Algemene Voorwaarden 

beUnited van toepassing. Een exemplaar hiervan is digitaal en in persoon aan Locatiepartner 

overhandigd.  

2. Indien één der partijen handelt in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst, is de benadeelde 

partij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete te verbeuren aan 

de andere partij gelijk aan € 500,- per geval en € 50,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt 

tot een maximum van € 5.000,-, een en ander onverminderd het recht van ieder der partijen om in 

rechte vergoeding van daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

3. Elk jaar kan beUnited, vanwege inflatie, op 01 juli haar tarieven aanpassen op basis van de CBS 

prijsindex zakelijke dienstverlening van het voorgaande kalenderjaar. Dit vorrt hert eerst mogelijk in 

2022; 

 

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze 

1. Op deze overeenkomst is - en al hetgeen daarmee verband houdt - uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.  

2. Geschillen zullen -eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd 

aan de Kantonrechter te Utrecht. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van 

de uitspraak in eerste aanleg van de kantonrechter openstaat (artikelen 96, 332 en 333 

Rechtsvordering). 

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen 

een geschil onderling te beslechten. 

 

 

 
Plaats: Breukelen    Plaats: [plaats] 
 
Datum:10 juni 2021    Datum: 10 juni 2021 
 
Naam: Pancras Pouw    Naam:  
 
Handtekening namens MKB meetup   Handtekening namens Locatiepartner 
 
 


