
         Overeenkomst advertentie-acquisitie t.b.v. Start4Travel

Start4Travel te Veghel, ingeschreven in het Handelsregister te Den Bosch onder nummer 17112522 en:

…...........................................................................................................................................................(organisatie en rechtsvorm)

….........................................................................................................................................................................................(naam)

…...........................….....................................................................................................................................(straat + huisnummer)

…...........................….............................….............................................................................................(landcode, postcode, plaats)

…..............................................................................................................................................................................(telefoon vast)

…...........................….............................................................................................................................................(telefoon mobiel)

….............................................................................................................................................................................................(fax)

….................................................................................................................................................................................(emailadres)

….......................................................................................(geboortedatum en -plaats bij een natuurlijke persoon als contractpartner)

…...........................................................................................................................................................(BTW en/of fiscaalnummer)

…......................................................................................................................................................(bankrekening of Ibannummer)

…..............................................................................................................................................(BIC-code en banknaam/bankplaats)

…............................................................................................................................................(tenaamstelling inclusief naam/plaats)
hierna te noemen 'acquisiteur' verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. Acquisiteur verkrijgt het recht om tot 1 maand na opzegging van deze overeenkomst, binnen de doelgroepen van 

Start4Travel, advertentieruimte op www.start4travel.com te verkopen;
2. Acquisiteur benadert daarvoor op eigen titel potentiële adverteerders (prospects) onder in achtname van de geldende wet- en 

regelgeving;
3. T.b.v. geïnteresseerde prospects maakt acquisiteur met behulp van zijn persoonlijke van Start4Travel verkregen inlog:

…............................................(inlog) met …........................................(wachtwoord) een account voor de prospect aan op 

www.start4travel.com. Start4Tavel meldt de aanmaak van dit account ter herbevestiging door de prospect per email 
aan de prospect;

4. De prospect dient vervolgens binnen 30 dagen een presentatie op start4Travel op te stellen en deze vervolgens als 
advertentie te aktiveren en middels de daarvoor beschikbare methoden aan Start4Travel te  betalen;

5. Acquisiteur ontvangt van het door Start4Travel geïncasseerde bedrag een vergoeding  ten bedrage van:

................................(EURO) INCL./EXCL.............%  BTW per...........................................................................................
6. Indien de met behulp van de acquisiteur verkregen en als zodanig geregisteerde adverteerders de advertentie aan het einde 

van de looptijd verlengen, ontvangt de acquisiteur een vergoeding ten bedrage van:

................................(EURO) INCL./EXCL.............%  BTW per...........................................................................................
7. Indien adverteerders aan het einde van de looptijd de advertentie(s) eerst na 12 maanden verlengen, heeft de acquisiteur 

geen recht meer op vergoedingen;
8. alleen aktieve acquisiteurs (minimaal 1 nieuwe advertentie in de afgelopen 12 maanden) kunnen aanspraak maken op 

vergoedingen naar aanleiding van advertentieverlengingen;
9. In het geval aan acquisiteur door Start4Tavel prospectbestanden beschikbaar worden gesteld dan ontvangt acquisiteur deze 

bestanden slechts ter bruikleen t.b.v. acquisitie voor Start4Travel. Het is acquisiteur niet toegestaan de bestanden op andere 
wijze te gebruiken dan wel op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen. De bestanden dienen na eenmalig gebruik te 
worden vernietigd;

10. Ter voorkoming van de registratie als acquisiteur door prospects/adverteerders ten einde aanspraak op gereduceerde tarieven 
te kunnen maken, zijn vergoedingen aan acquisiteur eerst na de 5e aktieve advertentie opeisbaar. Start4Travel betaalt 
vervolgens per ultimo van elke maand de vergoedingen betreffende in die maand aan Start4Tavel betaalde advertenties, 
waarbij de eerste betaling aan acquisiteur tevens de vereffening van de eerste 5 vergoedingen bevat;

11. Acquisiteur  onthoudt zich op straffe van in elk geval kwijting van alle aanspraken op Start4Travel van voor Start4Travel 
schadelijke mededelingen aan derden;

12. Start4Travel is niet aansprakelijk bij geschillen tussen acquisiteur en prospect/adverteerder. Tussen prospect/adverteerder en 

Start4Travel gelden de voorwaarden zoals gepresenteerd op www.start4travel.com;
13. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.  

Aldus overeengekomen op ….........................................................(datum) te........................................................................(plaats)

Handtekening acquisiteur:                        Naam/handtekening namens Start4Travel:

http://www.start4travel.com/
http://www.start4travel.com/
http://www.start4travel.com/

