
Open De School – Partnerformulier (versie 04 – jul2018/jun2019)  

 
Met dit formulier geeft u aan SILVER of GOLD partner te willen zijn, en respectievelijk € 600 (zeshonderd euro) of € 1.200 
(twaalfhonderd euro) excl. BTW te betalen, gedurende de periode van 1 jaar (vanaf datum ondertekening partnerformu-
lier) van het initiatief Open De School. Als partner steunt u het initiatief Open De School. Voor het bedrag dat u als partner 
betaald, krijgt u het volgende geleverd gedurende de genoemde periode afhankelijk van uw partnertype keuze.  
 
Levering voor SILVER en GOLD partners:  
 
A. Vermelding van uw bedrijfslogo op de website van Open De School, waarbij het logo een actieve weblink is naar de 

homepage van uw bedrijf;  

B. Vermelding van uw bedrijfsnaam op de workshopflyer gebruikt in de genoemde periode van Open De School waarop 
u als ‘partner’ staat vermeld.  

 
Extra levering voor GOLD partners:  
 
C. De gelegenheid om vijf gerelateerde nieuwsitems te plaatsen via de nieuwsmodule van de website van Open De 

School, waarbij de nieuwsitems voor wat betreft het onderwerp aan moeten sluiten bij het doel van Open De School. 
Deze toetsing vindt plaats door de initiatiefnemers van Open De School in overleg met u als partner;  

D. Plaatsing van een promotiefilm van een Open De School gerelateerd product op de website van Open De School;  

E. Vermelding van uw bedrijfslogo op de banner, getoond tijdens de Open De School workshop bij scholen;  

F. Een presentatie door ons van 1-1,5 uur over het initiatief Open De School aan uw bedrijfscollega’s.  
 
Voorwaarden & uitgangspunten:  
 
 Dit contract geldt voor de genoemde periode en wordt niet automatisch verlengd. Na deze periode bent u automatisch 

geen partner meer en stoppen wij de genoemde leveringen en vervalt het recht op bepaalde leveringen waar u geen 
gebruik van heeft gemaakt in de genoemde periode;  

 Het volledige bedrag inclusief BTW moet ten minste 4 weken voor aanvang van de genoemde periode zijn voldaan. De 
factuur versturen wij na het ontvangen van een volledig ingevuld en ondertekend partnerformulier;  

 U geeft ons zondermeer toestemming uw hieronder genoemde bedrijfsnaam en uw logo te gebruiken voor de om-
schreven leveringen en u levert voor aanvang van de genoemde periode een full colour bedrijfslogo aan;  

 U bent op de hoogte wat het initiatief Open De School inhoudt en weet dat dit initiatief commercieel van aard is;  

 Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele effecten en/of schade(s) in brede zin die uw bedrijf 
ondervindt van de koppeling van uw bedrijf(-snaam) en/of logo met het initiatief Open De School;  

 U kunt verder geen rechten ontlenen aan dit partnerschap;  

 U bent namens onderstaand bedrijf rechtsgeldig bevoegd om dit formulier te ondertekenen.  
 

U gaat met de ondertekening van dit formulier akkoord met hetgeen vermeld in dit formulier en u heeft alle informatie 

begrepen en naar waarheid ingevuld. 

 

Partnertype, omcirkel uw keuze:  SILVER (€ 600 excl. BTW) /   GOLD (€ 1.200 excl. BTW)  

Bedrijf(snaam): ________________________________________________________________________  

Naam:         ________________________________________________________________________  

Plaats:      ________________________________________________________________________   

Datum:                ________________________________________________________________________ 

Handtekening:  

________________________________________________________________________ 
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