Partnerovereenkomst FlipPas (concept vM4 1) Controle NvdB 20151012
De ondergetekenden:
[NADER INVULLEN], gevestigd te Tiel aan [NADER INVULLEN], ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer [NADER INVULLEN] ten deze vertegenwoordigd door haar [NADER
INVULLEN], verder te noemen: “FlipPas BV”,
en
[NADER INVULLEN] statutair gevestigd te: [NADER INVULLEN] (feitelijk gevestigd straat[NADER
INVULLEN], postcode [NADER INVULLEN], plaats [NADER INVULLEN]), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [NADER INVULLEN], verder te
noemen ‘deelnemer’,
In aanmerking nemende dat:
- FlipPas BV een spaarsysteem exploiteert met een derde partij als leverancier, Loyaltygroup B.V.,
verder te noemen: Loyaltygroup BV, onder de naam “FlipPas BV”;
- de deelnemer aan dit spaarsysteem wenst deel te nemen voor minimaal één jaar, met een
stilzwijgende verlenging aan het eind van het lopende contractsjaar, van telkens één jaar;
- de deelnemer een licentie overeenkomst sluit met Loyaltygroup BV;
- de deelnemer akkoord gaat met de in deze partnerovereenkomst gemaakte voorwaarden en/of
afspraken;
- de deelnemer zich conformeert aan de voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende
verplichtingen zoals vermeld in deze overeenkomst, de “algemene voorwaarden consumenten”
en het “Tarievenoverzicht per 01 10 2015”;
- FlipPas BV en de deelnemer met dit spaarsysteem de omzet van de deelnemer wil verhogen;
- FlipPas BV en de deelnemer hun rechten en plichten in deze overeenkomst nader willen
vastleggen.
Komen als volgt overeen:
Artikel 1. Definities
1. Spaarsysteem en/of FlipPas: een door FlipPas BV beheerd systeem, waarbij aan de consumenten
van de deelnemers een spaarpas met QR code wordt verstrekt waarop spaarpunten kunnen
worden bij- of afgeschreven. Tevens kunnen middels dit systeem specifieke cadeaukaarten
worden verwerkt. Het inwisselen van spaarpunten is beperkt tot deelnemers in de gemeente
Tiel.
2. Terminal: een platform met QR code scanner en Loyalty Transact, waarmee spaarpunten kunnen
worden bij- of afgeschreven op of van een spaarpas of app.
3. Spaarpunten en/of punten: de aan een spaarpas/cadeaukaart gekoppelde eenheden, welke een
waarde vertegenwoordigen.
4. Exploitatiebedrag: het verschil van 0.3 eurocent tussen het aan de deelnemer per punt belaste
bedrag van 1,3 cent ten opzichte van het bij de deelnemer per punt te verrekenen bedrag van 1
cent. Dit bedrag wordt gebruikt voor de exploitatie van de FlipPas. FlipPas BV is overigens
gerechtigd voornoemde verdeelsleutel naar eigen inzicht aan te passen.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Mondelinge afspraken, welke een verplichting voor FlipPas BV inhouden en/of betrekking hebben op
wijziging of annulering van een overeenkomst, binden FlipPas BV niet, tenzij zij deze schriftelijk
bevestigt.
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Artikel 3. Toetreding en toetredingsfee
Om toe te treden als deelnemer van de FlipPas dient de deelnemer eenmalig een toetredingsfee te
betalen aan Loyaltygroup BV. De hoogte van deze toetredingsfee is neergelegd in het
Tarievenoverzicht per 01 20 2015.
Artikel 4. Opzegging, duur en verrekening.
Bij het tussentijds verplicht of vrijwillig uittreden van een deelnemer, zal er nooit een verrekening
van de gespaarde punten, of enige andere (financiële) verrekening plaatsvinden. De overeenkomst is
gesloten voor een bepaalde tijd van één (1) jaar. Na ommekomst van voornoemde tijd wordt deze
overeenkomst telkens stilzwijgend voor een bepaalde tijd van één (1) jaar verlengd, tenzij de
deelnemer of FlipPas BV haar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het
einde van de bepaalde tijd schriftelijk heeft opgezegd.
Artikel 5. Beëindiging FlipPas en verdeling aanwezige financiële baten.
In geval de FlipPas ophoudt te bestaan, vindt er een verdeling van de dan aanwezige financiële baten
plaats onder de op dat moment aangesloten deelnemers. Deze verdeling vindt plaats op basis van de
gedurende het voorgaande jaar (365 dagen) uitgegeven spaarpunten, zodanig, dat aanwezige
financiële baten in dezelfde verhouding worden verdeeld als dat er door de betreffende deelnemer
aan spaarpunten zijn uitgegeven. Deze verrekening vindt plaats één (1) jaar na het beëindigen van
de FlipPas.
Artikel 6. Overeenkomst met Loyaltygroup BV
De deelnemer is verplicht gebruik te maken van de service en apparatuur (indien benodigd) die
wordt geleverd door Loyaltygroup BV. Daartoe dient door de deelnemer een afzonderlijke
licentieovereenkomst te worden gesloten met deze derde partij, bij welke overeenkomst FlipPas BV
geen partij is.
Artikel 7. Oneigenlijk gebruik
De verstrekte gebruikerslicentie is persoonsgebonden en op naam van de deelnemer gesteld.
Het is ten strengste verboden de gebruikerslicentie door derden te laten gebruiken. Bij misbruik
hiervan zal de betreffende deelnemer met onmiddellijke ingang uitgesloten worden van deelname
aan het spaarsysteem.
Artikel 8. Kosten
Deelnemer is maandelijkse licentiekosten verschuldigd die staan opgenomen in het
Tarievenoverzicht per 01 20 2015. Tarieven kunnen door FlipPas BV, indien haar inziens
noodzakelijk, eenzijdig worden aangepast. Bedragen zijn exclusief btw.
Artikel 9. Betaling en verzuim
1. Alle kosten welke met dit spaarsysteem ten laste van de deelnemer komen, zullen via een
verplichte machtiging per automatische incasso worden geïnd. Door ondertekening van deze
overeenkomst geeft u tevens opdracht tot automatisch incasso. De deelnemer is verplicht
ervoor zorg te dragen dat deze kosten kunnen worden geïnd. Indien, door welke oorzaak
dan ook, dit niet kan, is de deelnemer verplicht dit bedrag binnen 14 dagen alsnog te
voldoen.
2. Indien de deelnemer niet (tijdig) betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Hij is alsdan de
wettelijke handelsrente per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand
wordt beschouwd) verschuldigd, maandelijks te voldoen. Daarnaast is de deelnemer bij niet
(tijdige) betaling buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de hoofdsom, alsmede
gerechtelijke incassokosten, reëel te begroten, verschuldigd. Indien meerdere keren niet aan
deze voorwaarde wordt voldaan, kan deelnemer worden uitgesloten van deelname aan het
spaarsysteem, dit ter beoordeling van FlipPas BV.
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Artikel 10. Waarde punten en Exploitatiebedrag.
De waarde van de punten is neergelegd in de definitie van het Exploitatiebedrag. Het uitgeven van
punten zal gebeuren met een minimum van 1 punt per bestede euro omzet. FlipPas BV kan besluiten
om in specifieke gevallen aanvullende afspraken te maken met deelnemers zonder verkoop en/of
kassa, die aan het programma wensen deel te nemen en punten uit te geven. Het staat de gebruiker
vrij meer punten per bestede euro omzet uit te geven.
Artikel 11. Uitsluitingen
Punten worden in ieder geval niet verstrekt bij aankoop van cadeau-/waardebonnen of koop/spaarzegels, artikelen waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden (zoals geneesmiddelen,
tabakswaren) en bij producten die (volledig) met punten verkregen zijn. Naleving van voornoemde
regels komt voor rekening en risico van de deelnemer.
Artikel 12. Aanwending middelen
FlipPas BV zal het exploitatiebedrag zo efficiënt mogelijk besteden ten behoeve van een goed
verloop van de organisatie van het spaarsysteem en het promoten van de FlipPas. FlipPas BV geeft
minimaal één keer per jaar inzage in de exploitatie aan de deelnemers middels een door accountant
goedgekeurd financieel jaarverslag.
Artikel 13. Sparen voor verenigingen of goede doelen
FlipPas BV kan overeenkomsten sluiten met verenigingen en/of goede doelen, zodat consumenten
hiervoor kunnen sparen. De deelnemer zal aan de uitvoer van voornoemde overeenkomsten
medewerking verlenen. FlipPas BV is bevoegd verenigingen en/of goede doelen uit te sluiten van
deelname.
Artikel 14. Facturering
De deelnemer ontvangt van FlipPas BV iedere maand een overzicht (factuur) met de uitgegeven
punten, onder aftrek van de verzilverde punten. Een negatief saldo zal maandelijks automatisch
geïncasseerd worden door de FlipPas BV. Daarnaast worden eventueel de door de deelnemer
afgenomen FlipPassen in rekening gebracht. Bij een tegoedsaldo wordt binnen 1 week na facturering
het bedrag aan de deelnemer overgemaakt door de FlipPas BV.
Artikel 15. FlipPassen
Deelnemer is gehouden FlipPassen af te nemen bij FlipPas BV en deze ter verkoop aan te bieden aan
haar klanten.
Artikel 16. Informatie
De deelnemer krijgt inzage in de database van Loyaltygoup BV met betrekking tot de mutaties van
de eigen terminal. De deelnemer mag deze gegevens alleen gebruiken voor eigen
marketingdoeleinden. De deelnemer is gehouden zich te conformeren aan de wettelijke
privacyregels. De deelnemer vrijwaart FlipPas BV voor eventuele claims dienaangaande. Misbruik
van persoonsgegevens kan leiden tot intrekken van de deelname.
Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van
verplichtingen van FlipPas BV uit de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien,
en die niet aan FlipPas BV kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval,
maar niet uitsluitend, storingen in het computersysteem van FlipPas BV, storingen in het
elektriciteits- en/of telecommunicatienetwerk alsmede wanneer de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde materialen bij een derde besteld worden en deze derde, om
welke reden dan ook, met de levering van die goederen in gebreke blijft.
2. Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is FlipPas BV bevoegd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet
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uitgevoerd te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte,
zonder gehoudenheid van FlipPas BV enige schadevergoeding aan de deelnemer te betalen.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
1. Aan de door de FlipPas BV verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend en
worden uitgebracht aan deelnemer op grond van een verbintenis als inspanningsverplichting. De
door FlipPas BV geleverde producten worden in overeenstemming met de Wet
Productenaansprakelijkheid door de fabrikant gegarandeerd. Eventuele reclames dienen in
overeenstemming met de daarvoor geldende garantievoorwaarden rechtstreeks te worden
ingediend bij de fabrikant.
2. De deelnemer zal FlipPas BV op geen enkele wijze aansprakelijk houden, tenzij er aan de kant
van FlipPas BV sprake is van opzet of grove nalatigheid.
3. FlipPas BV is op generlei wijze aansprakelijk en daarom nimmer verplicht tot vergoeding van
direct of indirect geleden schade, ontstaan door vertraging in de uitvoering van het
spaarsysteem en/of gebreken in het spaarsysteem, zulks in de ruimste zin des woords
behoudens opzet of grove nalatigheid.
4. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvoor FlipPas BV kan worden aangesproken,
bedraagt in geen geval meer dan het bedrag dat door de verzekering van FlipPas BV wordt
uitgekeerd, echter in geen geval meer dan € [NADER INVULLEN].
Artikel 19. Marketingverplichtingen
1. Iedere deelnemer is verplicht minimaal tien (10) FlipPassen in voorraad te hebben, om de
beschikbaarheid van de FlipPas te bevorderen. De deelnemer kan de passen afhalen bij het
kantoor van [NADER INVULLEN] te Tiel.
2. Als een deelnemer naar het oordeel van FlipPas BV niet voldoende actief spaarpunten verstrekt,
kan FlipPas BV besluiten de deelnemer van verdere deelname aan het spaarsysteem uit te
sluiten. Voordat zij hiertoe overgaat stelt zij eerst aan de deelnemer een termijn van maximaal
een jaar waarbinnen deze alsnog voldoende actief, naar oordeel van FlipPas BV, dient te worden
in het verstrekken van spaarpunten.
3. Iedere deelnemer heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de promotie van de FlipPas.
Hierbij valt te denken aan het actief onder de aandacht brengen van de pas bij kopende klanten,
het duidelijk communiceren van eigen deelname aan de FlipPas of het (mee)doen van (aan)
acties voor de pas.
Artikel 20. Verzaken van verplichtingen
Indien de deelnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor
hem uit de met FlipPas BV gesloten overeenkomst voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in
gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. FlipPas BV zal dan
gerechtigd zijn deelnemer uit te sluiten van deelname aan het spaarsysteem. Dit geldt ook in het
geval dat:
a.
Door de deelnemer een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de
Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding
van (de onderneming van) deelnemer;
b.
Door deelnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen
faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) deelnemer;
c.
met betrekking tot alle of een deel van deelnemers activa een verzoek is ingediend tot
aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
d.
door deelnemer surseance van betaling is verzocht of aan hem is verleend;
e.
door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap
waarin de deelnemer de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die
aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of
anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de deelnemer
zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. –
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f.
g.
h.
i.

Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende
verkrijging van toepassing zijn;
een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van deelnemer
wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
deelnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
de ondernemingsactiviteiten van de deelnemer feitelijk worden gestaakt;
De deelnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter
afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of
schuldsanering ten uitvoer legt.

Artikel 21. Wijzigingen in de overeenkomst
FlipPas BV behoudt zich het recht voor om het bepaalde in deze overeenkomst aan te vullen dan wel
te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte gesteld. Veranderingen
zullen niet eerder van kracht worden dan veertien (14) dagen na dagtekening van voornoemde
schriftelijke kennisgeving.
Artikel 22. Geschillen
Ingeval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen partijen trachten deze op te
lossen met behulp van een door partijen gezamenlijk aan te wijzen mediator overeenkomstig het
Reglement van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Amsterdam. Op deze overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
Artikel 23. Automatische incasso
Deelnemer verklaard akkoord te gaan met het gebruik van een automatische (Euro) incasso.
Hiervoor dient het bijgevoegde document volledig worden ingevuld en ondertekend.
Aldus in tweevoud overeengekomen en getekend te Tiel d.d:

………………………..…….
[NADER INVULLEN]

…………………………..…..
[NADER INVULLEN]
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Tarievenoverzicht per 01 10 2015

Vastgesteld door FlipPas BV en vormt een onlosmakelijk onderdeel van de “partnerovereenkomst
FlipPas”. Dit overzicht vervangt eerder uitgebrachte tarievenoverzichten en is bindend voor partijen.

Toetredingsfee

tot 31-12-2015:
Vanaf 01-01-2016:

€ 0,00 per winkel
€ 100,00 exclusief btw per winkel

Maandelijkse licentie:

€15,00 exclusief btw per maand

Inkoopprijs FlipPas:

€ 2,00 exclusief btw per FlipPas

Verkoopprijs aan consument:

€ 2,50 per FlipPas inclusief btw

Waarde van een Flipje:
Kosten uitgeven Punten:
Kosten innemen Punten:
Minimale uitkering per €1,00 omzet (incl btw) :

€ 0,01
€ 0,013 per punt
€ 0,00 per punt
1 punt

Randapparatuur (indien nodig)
Android mini tablet
Online kassasysteem
Webcam (voor het scannen QR code)

€ 140,00 exclusief btw
€ 0,00
zelf in te voorzien
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