Samenwerkingsovereenkomst
Stichting World of Wildlife, gevestigd te Tilburg, hierna te noemen “WOW” en [naam van de stichting],
gevestigd te [plaats], hierna te noemen “Stichting”, zijn overeengekomen samen te werken volgens
onderstaande bepalingen:
1. Doelstelling van de samenwerking
Het doel van de samenwerking is elkaar versterken in het bereiken van elkaars doelstellingen, met als
uitgangspunt het werven van fondsen en creëren van betrokkenheid bij donateurs, met inachtneming
van de morele, ethische, wettelijke en statutair vastgelegde regels die van toepassing zijn op partijen.
2. Looptijd van de samenwerking
De samenwerking gaat in op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de looptijd van één
jaar, met een opzegtermijn van 6 maanden. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met één jaar
verlengd, met een opzegtermijn van 6 maanden.
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden indien:
a) De andere partij failleert, wordt ontbonden of geliquideerd;
b) De andere partij activiteiten ontplooit die strijdig zijn met de doelstelling of de activiteiten van de
andere partij;
c) de ene partij imagoschade aanricht aan de andere partij.
3. Project
Het project dat gesteund wordt is het [projectnaam] in [land], hierna te noemen “het project”. Het project
heeft als doel het beschermen, opvangen, verzorgen en/of rehabiliteren van olifanten en/of het plegen
van onderzoek naar deze dieren en/of het behoud van hun natuurlijke leefomgeving.
4. Beschrijving van de samenwerking
a) WOW richt zich op het werven van fondsen om projecten te steunen zoals beschreven in artikel 3;
b) WOW wil voor het besteden van het fondsgeld geworven voor het betreffende project graag gebruik
maken van Stichting;
c) WOW zal minimaal eens per half jaar het geworven fondsgeld, na inhouding van de gemaakte
kosten, zoals vermeld in artikel 5, voor het betreffende project overmaken aan Stichting;
d) Stichting zorgt voor volledige en tijdige uitbetaling van het overgemaakte fondsgeld, na inhouding
van de gemaakte kosten zoals in artikel 5, aan het project;
e) Stichting onderhoudt de contacten met het project en informeert zich regelmatig over de besteding
van het fondsgeld en de activiteiten van het project;
f) Stichting voorziet WOW tijdig, regelmatig en zo volledig mogelijk van alle beschikbare informatie
van en over het project die van belang is bij de samenwerking zoals opgesteld in deze verklaring.
als wenselijk is bij deze samenwerking, die Stichting heeft van en over het project.
In het kader van eventuele adoptieprogramma’s wordt het volgende afgesproken:
a) WOW biedt adoptieprogramma’s aan voor een vastgestelde prijs van 35,00 euro, waarmee het
adoptieouderschap voor een jaar zal worden aangegaan;
b) Prijswijzigingen zullen -voordat deze geëffectueerd worden- aan Stichting worden doorgegeven;
c) WOW voorziet de adoptieouder van een adoptiepakket met daarin een foto van het adoptiedier,
achtergrondinformatie van het adoptiedier en het project, een adoptiecertificaat op naam en een
welkomsbrief met uitleg over de adoptie;
d) WOW voorziet de adoptieouder gedurende de adoptieperiode met enige regelmaat over het
adoptiedier, het project en van nieuwsbrieven over diverse activiteiten van de diverse projecten die
gesteund worden;
e) De adoptie vervalt automatisch een jaar na de ingangsdatum, tenzij de adoptieouder zelf aangeeft
deze te willen verlengen;
f) WOW zal tegen het einde van de adoptieperiode de adoptieouder een voorstel doen om de adoptie
te verlengen in hetzij een eenmalige betaling voor de adoptieperiode van één jaar of voor
onbepaalde periode tegen nader vast te stellen maandelijkse betalingen;
g) Aan het einde van de adoptieperiode zal WOW aan Stichting van de informatie van de
adoptieouders voorzien, zodat Stichting deze kan benaderen om rechtstreeks donateur te worden;
h) Stichting voorziet WOW van digitale aanlevering van een adoptiefoto, digitale of schriftelijke
aanlevering van achtergrondinformatie van het adoptiedier, het project en alle andere relevante
informatie voor het adoptieprogramma;
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i)

Stichting voorziet WOW tijdig van alle beschikbare vervolginformatie die in het belang van het
adoptieprogramma is;
j) Stichting voorziet WOW digitaal van beschikbare nieuwe foto’s van het adoptiedier of de
adoptiedieren;
k) WOW verplicht zich om via haar website en vermelding in het adoptiepakket kenbaar te maken dat
het adoptieprogramma via Stichting verloopt
l) Na beëindiging van de samenwerking is het WOW niet langer toegestaan om adoptieprogramma’s
die via Stichting lopen aan te bieden of de illusie te wekken naar derden dat er nog een
samenwerking is met Stichting;
m) Na beëindiging zal Stichting WOW van voorgenoemde informatie blijven voorzien, tot de laatste
vaste adoptieperiode (maximaal 1 jaar) is verstreken;
n) Adoptieouders die de adoptie voor onbepaalde periode hebben verlengd middels regelmatige
betaling zullen door WOW binnen 30 dagen na beëindiging van de samenwerking worden
geïnformeerd. Deze adoptieouders zal de keuze worden voorgelegd of ze de adoptie wensen voort
te zetten via de Stichting of dat ze een ander dier of project van WOW willen adopteren;
5. Kosten
a) WOW en Stichting hebben de verplichting om zorg te dragen dat minimaal 80% van het door de
donateur of adoptieouder gedoneerde of betaalde bedrag aan het project wordt uitgekeerd of de
waarde ervan in goederen aan het project wordt geschonken;
b) Het bedrag aan kosten per adoptie dat door WOW zal worden ingehouden bedraagt nul euro;
c) WOW zal wijzigingen van het bedrag aan kosten dat WOW per adoptie zal inhouden minimaal 30
dagen voor de wijziging per e-mail aan de Stichting doorgeven;
d) Stichting zal WOW binnen 30 dagen na de melding van kostenwijziging informeren of hierna nog
voldaan kan worden aan lid a van dit artikel;
e) Stichting zal WOW informeren over de kosten per adoptie die zij zal inhouden;
f) Stichting zal wijzigingen van het bedrag aan kosten dat per adoptie ingehouden wordt minimaal 30
dagen voor de wijziging per e-mail aan WOW doorgeven;
g) WOW zal Stichting binnen 30 dagen na de melding van kostenwijziging informeren of hierna nog
voldaan kan worden aan lid a van dit artikel;
h) Kostenwijzigingen gelden voor adopties afgenomen na de datum van kostenwijziging;
i) WOW zal regelmatig betalende donateurs informeren indien de norm zoals gesteld in de eerste
regel van dit artikel niet langer behaald zal worden.
6. Wanprestatie
a) In geval van niet nakoming door een der partijen van een of meerdere verplichtingen krachtens
deze verklaring van samenwerking, heeft de wederpartij onverminderd het recht van de wederpartij
om nakoming van de overeenkomst en/of vergoeding voor geleden schade en hiermee in verband
houdende kosten te vorderen;
b) Van wanprestatie is geen sprake als de partij alles heeft getracht dat redelijkerwijs van hen zou
mogen worden verwacht om aan de afspraken te voldoen, maar dat dit door overmacht of het in
gebreke blijven van het project niet is gelukt. De wederpartij zal in dat geval niet sanctioneren.
Aldus overeengekomen en opgemaakt op d.d. 10 januari 2009 te Tilburg

Stichting World of Wildlife
Guido Wassink
Directeur
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