DEELNEMERSOVEREENKOMST CAMERABEVEILIGINGSSYSTEEM:
Ondergetekenden,
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen, gevestigd te (3641 AL) Mijdrecht aan
de Croonstadlaan 111 (Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer A.P. van Nieuwkerk, lid van het dagelijks bestuur van de stichting,
hierna ook te noemen: “SBB DRV”
en,
Naam onderneming:

________________________________________________

Naam vertegenwoordiger:

________________________________________________

Adres onderneming:

________________________________________________

Postcode en plaats:

________________________________________________

Bankrekeningnummer:

________________________________________________

hierna ook te noemen “de aangesloten onderneming”.
Overwegende,
- dat SBB DRV in de uitvoering van haar doelstelling en ten behoeve van de bedrijven op het
bedrijventerrein/industrieterrein Mijdrecht een camerabeveiligingssysteem met initieel 13 camera’s
heeft aangelegd welke mede ter beschikking wordt gesteld voor de (collectieve) beveiliging van het
bedrijventerrein.
- dat de aangesloten onderneming zich wil aansluiten bij de SBB DRV en daardoor mede gebruik
wenst te maken van de mogelijkheden van genoemde collectieve beveiliging via het camerabeveiligingssysteem en daartegenover mee wil delen in de exploitatiekosten van het camerabeveiligingssysteem;
Onderwerp van de overeenkomst:
SBB DRV stelt ter beschikking de mogelijkheden verbonden aan de collectieve beveiliging van het
bedrijven terrein door middel van het camerabeveiligingssysteem, waartegenover de aangesloten
onderneming zich verbind tot bijdrage in de exploitatiekosten van het camerabeveiligingssysteem.
Duur van de overeenkomst:
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf [huidige datum]
en derhalve eindigende op [huidige datum 1 jaar later], na het verstrijken van deze periode wordt
deze overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij één der
partijen de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het einde van de periode per aangetekend
schrijven heeft opgezegd.
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Kosten en facturering:
De jaarlijkse bijdrage in de kosten bedraagt € 500,- (exclusief BTW) per jaar gedurende de jaren tot en
met 30 juni 2017. Indien te eniger tijd blijkt dat de jaarlijkse exploitatiekosten per aangesloten
onderneming lager zou kunnen zijn doordat meer ondernemingen zich hebben aangesloten, dan kan
SBB DRV besluiten om de jaarlijkse exploitatiekosten te verminderen. De aangesloten onderneming
wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Behoudens de eerste factuur geschied facturering
telkenjare voorafgaand aan de nieuwe periode van een jaar. Betaling van de factuur zal plaatsvinden
binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de wettelijke
handelsrente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd.
Overige bepalingen:
SBB DRV heeft ten opzichte van de aangesloten onderneming de inspanningsverplichting om het
camerabeveiligingssysteem zoveel mogelijk in werkbare toestand te houden gedurende de technische
levensduur van het camerabeveiligingssysteem. SBB DRV kan de werking van het
camerabeveiligingssysteem echter nimmer garanderen.
SBB DRV zal nimmer aansprakelijk zijn voor de goede werking van het camerabeveiligingssysteem,
noch voor enige gevolgschade welke de aangesloten onderneming mocht lijden als gevolg van het
niet of onvoldoende werken van het camerabeveiligingssysteem.
Aldus overeengekomen te Mijdrecht op _________________________________.

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen

________________________________
(A.P. van Nieuwkerk)

Namens de aangesloten onderneming:

________________________________
(datum en naam en handtekening ondertekenaar)

O

(aankruisen indien gewenst): de aangesloten onderneming machtigt hierbij SBB DRV
om jaarlijks het bedrag van de exploitatiekosten van de hierboven vermelde
bankrekening af te (doen) schrijven.

O

(aankruisen indien gewenst): de aangesloten onderneming wil informatie vanuit de SBB
DRV ontvangen op het (de) hierna vermelde e-mailadres(sen):
e-mail 1:

________________________________________

e-mail 2:

________________________________________
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