Voorbeeld Overeenkomst Data-Leverancier
Bedrijfsnummer ……
Partijen
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2BA bv, gevestigd en kantoorhoudend te Utrecht aan de Computerweg 4
onder vermelding van KvK nr 17162509, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.N.Kreijenbroek, hierna te noemen “
2BA”;

en
2.

Bedrijfsnaam.
Statutair gevestigd te Vestigingsplaats onder vermelding van KvK nr. ……..
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw./dhr. Contractpersoon hierna te noemen 'Wederpartij',

nemen in aanmerking dat;

I. Wederpartij zich heeft aangemeld om te komen tot een Overeenkomst waarbij Diensten worden aangeboden zoals aangevraagd,
hierna te noemen de Dienstverlening;

II. Naar aanleiding van deze aanmelding de Wederpartij als nieuwe klant kan worden aangemerkt. Wederpartij voldoet aan alle door 2BA
gestelde eisen en criteria;

III. 2BA in staat is en bereid is de Dienstverlening te leveren die de Wederpartij wenst in te zetten binnen zijn organisatie;
IV. De voorwaarden waaronder de Dienstverlening plaats vindt wensen Partijen vast te leggen in een Overeenkomst;
en komen overeen als volgt;

1. Definities
1.1. Naast hantering van de in de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden gedefinieerde definities wordt onder de navolgende
definitie verstaan:
Algemene Verkoop Voorwaarden

Overeenkomst

De Algemene Verkoop Voorwaarden van 2BA, gedeponeerd bij
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op
14-07-2014 onder dossiernummer 17162509.
Onderhavig document waarin de voorwaarden zijn vastgelegd
op grond waarvan de Dienstverlening wordt uitgevoerd.

2. Aard van de overeenkomst
2.1. De Dienstverlening wordt uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3 van deze Overeenkomst en de Algemene Verkoop Voorwaarden,
voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. U kunt de algemene voorwaarden vinden onderaan op de 2BA
homepage.

3. Afspraken, Diensten en af te nemen producten:
Productkosten
abonnementsvorm

€ jaartarief

Algemene informatie:
1. Totaal aantal medewerkers in dienst
2. Ingangsdatum contract
3. Minimale aanleverfrequentie
4. Aanleverdata
5. Aanleverformaat
6. Geclassificeerd volgens ETIM
7. Actieplan richting Classificatie
8. Gebruikt softwarepakket voor exports

Aantal per actuele datum
datum
week / maand / kwartaal / jaar
____ werkdag van de _______
PAB / XML / BMEcat
Ja / Nee / n.v.t.
Ja / Nee;……………………….
……………………..

4. Prijs
4.1. 2BA zal de Dienstverlening leveren tegen de vaste prijscomponenten als vastgelegd in artikel 3 voor een totaalbedrag
van € C-waarde op jaarbasis.

4.2. Indien Wederpartij verwacht op 1 januari van het volgende factuurjaar in een andere tariefgroep terecht te komen, dient de
Wederpartij dit vóór 1 oktober van het voorgaande jaar schriftelijk te melden aan 2BA. Het nieuwe tarief zal met ingang
van 1 januari van het volgende factuurjaar van kracht zijn.

5. Slotbepaling
5.1. Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge, dan wel
schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Dienstverlening.
Aldus overeengekomen en getekend te Utrecht op Actuele Datum en te Plaats op Datum van ondertekenen
2BA BV
M.N. Kreijenbroek
Drs. MBA
Directeur

Bedrijf
Naam
Functie
Handtekening

Bedrijfsnaam
mw./dhr. tekenbevoegde Contractpersoon
……………………

2BA bv
Computerweg 4, 3542 DR Utrecht
T088-2220000 F088-2220009 E info@2ba.nl

