
  

 

Samenwerkingsovereenkomst HorseConnect 
 

Dit is een overeenkomst voor samenwerking tussen HorseConnect vof en een 

Connectie, hiermee gaan wij een verbinding aan, geen verplichting. 

 

1. HorseConnect vof, gevestigd te Alfred Nobellaan 1 3731 DA, De Bilt ten deze 

vertegenwoordigd door de vennoten Emma Blijdenstein, Jente Driessen, Maartje 

Mulder en Marjorie Westerhof, in de functie van eigenaren. 

Hierna te noemen: HorseConnect 

 

2. De nieuwe connectie van HorseConnect die via het aanvinken van het hokje SWO 

bij het de inschrijfprocedure deze samenwerking bevestigd. 

Hierna te noemen: Connectie 

 

Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen: 

 

Artikel 1: Overwegingen 

1a. Het doel van de samenwerking tussen partijen is het creëren van een platform 

dat paardeneigenaren en professionals met elkaar verbindt. 

1b.  Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken omtrent de 

samenwerking. 

 

Artikel 2: Duur 

2a. Deze samenwerking wordt aangegaan voor de duur van een kalender jaar.  

2b.  Verlenging van deze overeenkomst is mogelijk indien beide partijen dat 

wensen. Door het betalen van de jaarlijkse abonnementskosten wordt deze 

overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd. Ook wanneer er aanpassingen zijn 

gedaan aan de abonnementskosten en connectie is hiervan ruimschoots op tijd 

schriftelijk over geïnformeerd door HorseConnect. 

 

Artikel 3: Wijze van samenwerken 

3a.  HorseConnect treedt in deze samenwerking op als administrateur en is 

daarom belast met het voeren van de administratie, het organiseren en 

coördineren van activiteiten en het vergaren en verspreiden van kennis.  

3b. De taken van HorseConnect bestaan uit: 
• Het vergaren van connecties, bijeenbrengen van bestaande netwerken en creëren 

van meer samenwerking.  

• Vergemakkelijken van doorverwijzingen naar elkaar door middel van een overzicht 

van het netwerk van professionals op de website van HorseConnect 

• Website HorseConnect up to date houden en het plaatsen van blogs op social media 

• Organiseren en bijwonen van netwerkactiviteiten, evenementen, seminars, 

opleidingen en clinics 



  

 

• Vergroten van kennis omtrent het management, welzijn en gezondheid van het paard 

en dit delen met de connecties 

• Waarborgen van de kwaliteit van de geleverde diensten van HorseConnect en de 

connecties 

• Zorgen dat de connectie geplaatst wordt op de website met een link, logo en 

persoonlijke tekst 

3c. De taken van de Connectie bestaan uit: 
• Zorgt voor aanlevering van het logo in EPS, link naar de website en een persoonlijk 

tekst 

• Zelf verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden binnen de eigen professie 

• Waarborgen van kwaliteit en kennis binnen het vakgebied 

• Helpt mee waar mogelijk met het vergroten van de algemene kennis en van de 

connecties van HorseConnect 

• Helpt mee waar mogelijk met het vergroten van het netwerk door het aanleveren van 

connecties uit het eigen netwerk welke voldoen aan de kwaliteitseisen van 

HorseConnect 

• Handelt naar eer en geweten en blijft trouw aan het uitvoeren van de taken binnen het 

eigen vakgebied 

• Enige verplichting: Op tijd de abonnementskosten betalen per jaar en daarmee een 

bijdrage  leveren aan de kosten van de website, marketing activiteiten en 

evenementen, social media en blogs wanneer van toepassing. 

3d. De werkzaamheden worden door beide partijen voor eigen rekening en risico 

uitgevoerd. HorseConnect stelt voor iedere Connectie het hebben van een 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verplicht. 

 

Artikel 4: Abonnementskosten en opbrengsten 

4a. De abonnementskosten voor deelname als Connectie aan het platform van 

HorseConnect zijn op dit moment per jaar €135,- exclusief BTW en deze kosten 

worden een keer per jaar via automatische incasso betaald.  

4b. HorseConnect heeft het recht om de kosten van het abonnement jaarlijks aan 

de passen naar eigen inzicht. Dit wordt ruim een maand voor het verlengen van het 

abonnement schriftelijk aan de connectie medegedeeld en daarbij de keuze gegeven 

tot voortzetten of opzeggen van het abonnement.  

4c. HorseConnect en de Connectie dragen voor al het andere ieder afzonderlijk 

hun eigen kosten, er kan ook niets gedeclareerd worden.  

4d. De opbrengsten die het platform van HorseConnect eventueel met zich mee 

brengt worden verdeeld over HorseConnect, de Connectie participeert hier niet in 

mee. 

4e. HorseConnect wordt de rechthebbende wat betreft de informatie en kennis die 

voortvloeien uit de samenwerkingen van de connecties binnen het platform van 

HorseConnect. De teksten van de blogs zijn en blijven eigendom van de auteur. Zo 

ook foto’s, logo’s en links tot de websites mochten deze van de connectie afkomstig 



  

 

zijn en worden verwijderd na opzegging van de samenwerkingsovereenkomst. Dit, 

tenzij anders is afgesproken tussen beide partijen. 

 

Artikel 5: Geheimhouding en concurrentiebeding 

5a.  Voor vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld ten behoeve van 

gemeenschappelijke klanten of enigerlei andere vertrouwelijke informatie waar 

partijen mee in aanraking komen in relatie tot deze samenwerkingsovereenkomst 

geldt voor beide partijen een strikte geheimhouding.  

5b. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan materialen, 

ideeën, documenten, gegevens, social media bijvoorbeeld inde vorm van een 

besloten Facebook groep of andere informatie die (1) in relatie staan tot kennis, 

ontwikkeling en onderzoek, bedrijfsinformatie of –geheimen en (2) is aangemerkt als 

vertrouwelijk, zoals klanten informatie of overleg. 

5c. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet verstaan: 

(1) Informatie die bij de andere partij al bekend was voor het sluiten van deze 

overeenkomst; 

(2) Informatie van algemene bekendheid, of informatie die dit wordt zonder 

toedoen van de andere partij; 

(3) Rechtmatig verkregen informatie van een derde, die daarmee geen 

geheimhoudingsplicht heeft geschonden; 

(4) Informatie die door de andere partij onafhankelijk is ontwikkeld. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid  

6a. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van één der partijen, waarbij deze 

partij aansprakelijk is voor de totale schade die daaruit voortvloeit, zijn partijen 

verantwoordelijk voor hun eigen deel van de overeenkomst.  

6b. Een Connectie is altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen 

handelen en is niet in dienst van HorseConnect. HorseConnect heeft geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het handelen van de Connectie..  

6c. Deze samenwerkingsovereenkomst  is op basis van vertrouwen en 

transparantie en geeft geen verplichtingen naar elkaar toe. 

 

Artikel 7: Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst 

7a.  Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend 

schriftelijk geschieden. Het opzeggen van het abonnement moet uiterlijk 1 maand 

voor het einde van het abonnement geschiede, anders loopt het contract stilzwijgend 

door en heeft de connectie weer een verplichting tot het betalen van de 

abonnementskosten. 

7b. Tussentijdse opzegging door één der partijen is niet mogelijk, tenzij 

(1) Er sprake is van wanprestatie en de tekortkomende partij in haar nakoming 

tekort blijft schieten, zelfs nadat zij de mogelijkheid heeft gehad om de gebreken in 

de nakoming te verhelpen; 

(2) De andere partij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd. In 

dit geval is een opzegging met onmiddellijke ingang geoorloofd.  



  

 

(3) HorseConnect of de Connectie het niet eens is met de gang van zaken binnen 

de samenwerking, niet geschikt blijkt als connectie op het platform van 

HorseConnect of het vertrouwen tussen beide partijen is geschaad. De opzegtermijn 

bedraagt dan 1 maand en abonnementskosten van de resterende maanden worden 

dan gerestitueerd aan de Connectie. 

7c.  Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend 

uit deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang opzeggen. De opzeggende partij is niet gehouden dat het 

betalen van enige schadevergoeding.  

 

Artikel 8: Slotbepaling 

8a. Alle voorgaande overeenkomsten tussen partijen worden vervangen door deze 

overeenkomst.  

8b. Deze samenwerkingsovereenkomst is bevestigd en ondertekend door 

HorseConnect en de connectie d.m.v. het plaatsen van een vinkje in het hokje met 

SWO bij de aanmeldingsprocedure.       

   

 

 
 
 
 
 
 


