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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Partijen:
1. Model naam, gevestigd te (1111 AA) Woonplaats aan het Woonadres, geregistreerd als
particulier, rechtsgeldig vertegenwoordigd door volledige naam model, hierna te noemen:
‘partij 1’;
en
2. Naam kapsalon, gevestigd te (1111 AA) Vestigingsplaats aan de Vestigingsadres,
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 11111111, rechtsgeldig vertegenwoordigd door volledige naam aanvrager, hierna te
noemen: ‘partij 2’;
Overwegen als volgt:
 partijen zijn voornemens gezamenlijk een project c.q. projecten uit te voeren, bestaande
uit inzet voor een fotoshoot, bij een beurs of evenement.
 Beide partijen gaan akkoord met de algemene voorwaarden van NKMB Holding BV, die ter
inzage te vinden is op de website www.nkmbbv.nl. Als voornoemde voorwaarde niet wordt
vervuld, dan is deze samenwerkingsovereenkomst mitsdien van rechtswege ontbonden.
 partijen zijn van mening dat een gezamenlijke inspanning, alsmede een efficiënt gebruik van
binnen partijen aanwezige specialistische kennis en middelen tot wederzijds voordeel strekt.
 partijen willen afspraken hieromtrent voor hen bindend vastleggen

Komen overeen:

Artikel 1 - Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd eindigend op 01 juni 2018. Deze
overeenkomst eindigt van rechtswege.

Artikel 2 - Handelingsbevoegdheid van partijen
Uitsluitend de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de partijen zijn gezamenlijk
handelend bevoegd de samenwerkingsovereenkomst te vertegenwoordigen en te verbinden
tegenover derden, tenzij zij hieromtrent naderhand andere schriftelijke afspraken over maken.

Artikel 3 - Inbreng van partijen
1. Partij 1 brengt het volgende in ten behoeve van de samenwerking:
- Arbeid, te weten 4 uur
2. Partij 2 brengt het volgende in ten behoeve van de samenwerking:
- Producten en/of productie
- Gebruik van model diensten in vorm van inzet tijdens fotoshoot, beurs of evenement
activiteiten
Artikel 4 - Verdeling van de opbrengsten
1. Partij 1 ontvangt een vaste vergoeding voor het aantal uren vermeld in artikel 3 lid 1 van deze
overeenkomst en doet afstand van auteursrechten bij eventueel genomen foto's.
2. Partijen houden een deugdelijke administratie bij van de gemaakte kosten c.q.
investeringen en de verrichte werkuren.
Artikel 5 - Verdeling van de eventuele verliezen
1. Iedere partij draagt zelf het eigen risico met betrekking tot zijn eigen inbreng in de
samenwerking.
Artikel 6 - Informatievoorziening en evaluatie
1. Partijen zullen elkaar de benodigde informatie, materialen en kennis leveren, teneinde de
doelstellingen van deze samenwerkingsovereenkomst te kunnen verwezenlijken.
2. Een partij stelt de andere partij op de hoogte zodra hij een vertraging verwacht die gevolg
kan hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst.
3. De resultaten van de inspanningen van partijen zullen worden besproken en schriftelijk
worden vastgelegd.
4. Als de samenwerking tussen partijen om wat voor reden dan ook wordt beëindigd, zullen
partijen onmiddellijk alle van elkaar verkregen vertrouwelijke stukken/informatie, inclusief de
daarvan gemaakte kopieën, aan elkaar retourneren.
Artikel 7 - Omgang met persoonsgegevens
1. Indien en voor zover er in het kader van deze overeenkomst persoonsgegevens door een
partij wordt verwerkt, zal hij hiervoor alle wettelijke en praktische maatregelen treffen om te
voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Onder meer zal een partij in het in lid 1 genoemde geval zorgdragen voor een passend
beveiligingsniveau en, indien de in lid 1 genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor
een andere partij, zorgdragen voor een verwerkersovereenkomst.
Artikel 8 - Vrijwaring
Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet tijdig of niet
behoorlijk nakomen van een of meer verplichtingen uit deze

samenwerkingsovereenkomst door zichzelf en/of door een door hem ingeschakelde
hulppersoon of andere derde.

Artikel 9 - Cessie
Partijen mogen hun rechten en verplichtingen onder deze samenwerkingsovereenkomst niet
overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij.

Artikel 10 - Geheimhouding
1. Partijen betrachten strikte geheimhouding jegens elkaar ten aanzien van alle (bedrijfs-)
informatie en resultaten die ten behoeve van deze overeenkomst worden uitgewisseld en
waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is.
2. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie die als vertrouwelijk is
aangeduid, of waarvan men weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is,
tenzij het gaat om informatie die reeds bij de andere partij en/of het publiek bekend is.
3. Partijen zullen alle in lid 1 genoemde informatie zorgvuldig en veilig bewaren en jegens
derden volledig geheim houden, tenzij een partij op grond van een wettelijke of gerechtelijke
bepaling tot openbaarmaking wordt gedwongen of tenzij hij hiervoor voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft gekregen van de andere partij.
4. Partijen verplichten zich om de in dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht ook op te
leggen aan al hun ten behoeve van deze overeenkomst ingeschakelde personeel of derden.
5. Partijen zullen vertrouwelijke informatie enkel delen met personen die in het kader van de
uitvoering van deze overeenkomst daarvan kennis dienen te nemen en slechts nadat
genoemde geheimhoudingsplicht ook op hen is opgelegd.
6. Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk in het kader
van deze overeenkomst en derhalve in ieder geval vernietigen indien deze overeenkomst
eindigt en er geen schriftelijke aanvullende afspraken over het langer bewaren van de
vertrouwelijke informatie zijn gemaakt.
7. Bij schending van deze geheimhoudingsplicht, is de overtredende partij een direct opeisbare
boete verschuldigd van € 5.000 per overtreding aan NKMB Holding BV, te vermeerderen met
2% van dit bedrag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht
op volledige schadevergoeding.
8. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook na afloop van deze overeenkomst met een
maximale duur van 6 maanden.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Alle partijen zetten zich in voor een goede uitvoering van deze overeenkomst.
2. Indien een partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan de
andere partij na een schriftelijke ingebrekestelling bij het NKMB Holding BV, de
overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en aanspraak maken op
schadevergoeding indien de tekortkoming hem schade heeft veroorzaakt.
3. Indien een partij schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een andere
partij in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, is eerstgenoemde partij
verplicht om hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding te doen aan de
tekortkomende partij met een kopie aan het NKMB Holding BV.
4. Indien de niet-nakoming zoals bedoeld in lid 2 te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in
artikel 6:75 BW, nemen partijen onverwijld de benodigde maatregelen om de nadelige
gevolgen voor partijen zoveel mogelijk te beperken.

5. Indien er sprake is van overmacht, kunnen partijen de verplichtingen uit deze overeenkomst
opschorten.
6. Indien de opschorting langer duurt dan 2 weken, kan de andere partij de overeenkomst met
onmiddellijke ingang beëindigen na een schriftelijke ingebrekestelling, echter zonder in dat
geval recht te hebben op enige schadevergoeding.
7. Van overmacht in het kader van deze overeenkomst is in ieder geval sprake in geval van
onvoorziene omstandigheden zoals ernstige schade door natuurrampen, brand of kwade
opzet van derden, niet-levering van materialen door hulppersonen, opzet of schuld van
hulppersonen, ernstige netwerkstoringen of softwarecrash, ziekte en persoonlijke
omstandigheden van onmisbare natuurlijke personen bij deze samenwerking.
Artikel 12 - Concurrentiebeding
Geen van partijen is bevoegd om, tijdens de duur van deze overeenkomst, direct of indirect
betrokken te zijn bij een vergelijkbare onderneming als waartoe deze samenwerking is
bedoeld, tenzij hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van de
andere partij.

Artikel 13 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die zodanig zijn, dat van (een van)
partijen in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst kan
worden verwacht, proberen partijen te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare
wijziging van de overeenkomst.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien zij schriftelijk
zijn overeengekomen.
3. Toetreding tot deze overeenkomst van een of meerdere nieuwe partijen zal alleen zijn
toegestaan met schriftelijke toestemming van alle bestaande partijen.
Artikel 14 - Einde van de overeenkomst
1. Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst is slechts mogelijk met instemming
van partijen.
2. Partijen mogen de overeenkomst beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement
is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of de schuldsanering is
aangevraagd.
Artikel 15 - Gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst
Binnen 3 weken na beëindiging van de overeenkomst zal er een eindafrekening plaatsvinden
tussen partijen op grond van hetgeen zij in het kader van deze samenwerking tot stand
hebben gebracht.

Artikel 16 - Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
1. Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige
bepalingen in de overeenkomst niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt
voor ogen hadden.
Artikel 17 - Slotbepalingen
1. Op deze overeenkomst zijn over en weer geen algemene voorwaarden van toepassing enkel
die van NKMB Holding BV.
2. Partijen dragen ieder de eigen kosten van deze overeenkomst, indien zij hiervoor kosten
hebben gemaakt.
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien
uit deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen en getekend,

_________________________________
volledige naam model | ouder of voogd

_________________________________
Datum

_________________________________
volledige naam aanvrager

_________________________________
Datum

