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Samenwerkingsovereenkomst de Cadeaubon Woerden 

De ondergetekenden Groupcard en Ondernemer, hierna genoemd Partner: (graag in blokletters invullen) 

Bedrijfsnaam : __________________________________________________ 

Straat + huisnummer : __________________________________________________ 

Postcode + woonplaats : __________________________________________________ 

IBAN : __________________________________________________ 

Naam contactpersoon : __________________________________________________ 

E-mail / telefoon contactpers. : __________________________________________________

E-mail administratie : __________________________________________________ 
(indien anders) 

Website □ | Facebook □ | Instagram □ | Twitter □ | LinkedIn □ | Pintrest □ | Anders: _________

Contactpersoon social media : __________________________________________________ 
(indien anders dan hierboven vermeld) 

E-mail / telefoon contactpers. : __________________________________________________
(indien anders dan hierboven vermeld) 

Gaan akkoord om op onderstaande voorwaarden samen te werken met als doel een lokale cadeaukaart te 

hanteren als tegenhanger van landelijke en online-cadeaukaarten en daarmee de lokale bestedingen en 

omzet in Woerden te stimuleren en te verhogen. 

Groupcard en Partner komen het Partnerpakket ‘Cadeaubon Woerden’ overeen, bestaande uit: 

* Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

Voorwaarden voor GROUPCARD 

1. Groupcard heeft een samenwerking met BIZ Vereniging Stadshart Woerden en gemeente Woerden,

hierna genoemd ‘Organisatie Cadeaubon woerden’ en is in het kader van deze samenwerking

verantwoordelijk voor het exploiteren en faciliteren van de Cadeaubon Woerden.

2. Groupcard verzorgt de technische aansluiting van Partner op CityID en verzorgt de juiste verwerking

van transacties voor en door Partner.

3. Groupcard draagt zorg voor de rapportage die alle transacties inzichtelijk maakt die bij Partner

hebben plaatsgevonden.

Voorwaarden voor Partner inzake de Cadeaubon Woerden 

1. Partner is verplicht om de Cadeaubon Woerden te accepteren als betaalmiddel.

2. Partner krijgt 100% van de ingewisselde waarde uitgekeerd door Stichting Derdengelden Groupcard.

3. Cadeaubon Woerden is een pas waarop geld wordt gestort die wordt gefaciliteerd door Groupcard.

4. Partner dient 100% van verkochte Cadeaubon Woerden waarde af te dragen aan Stichting

Derdengelden Groupcard.

Partnerpakket de Cadeaubon Woerden 

1 Acceptatie van de Cadeaubon Woerden √ 

2 Uitgifte van de Cadeaubon Woerden Ja      / Nee      * 

3 Aansluiting op het transactiesysteem CityID √
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5. Afrekening vindt plaats via Stichting Derdengelden Groupcard. 

6. Afrekening vindt wekelijks* achteraf plaats.  

* In de opstartfase zal dit maandelijks zijn. 

Voorwaarden voor Partner met betrekking tot deelname de 

Cadeaubon Woerden 

1. Partner is verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van content (inclusief logo) die 

Organisatie de Cadeaubon Woerden kan opnemen in communicatie-uitingen (online, offline, inclusief 

print) van/voor de Cadeaubon Woerden alsmede, maar niet gelimiteerd tot, promotionele uitingen 

van de Cadeaubon Woerden. 

2. Partner stemt in dat Organisatie de Cadeaubon Woerden de mogelijkheid heeft om deelname van 

Partner aan de Cadeaubon Woerden te vermelden in haar communicatie-uitingen (online, offline, 

inclusief print) waarbij, maar niet beperkt tot, gebruikgemaakt mag worden van het Partnerlogo. 

Partner garandeert dat Organisatie de Cadeaubon Woerden de bedrijfsnaam en het Partnerlogo mag 

gebruiken in de hier bedoelde uitingen gedurende de volledige looptijd. 

3. Partner draagt zorg voor de noodzakelijke communicatie binnen de eigen, interne organisatie zodat 

medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de werking van de Cadeaubon Woerden. 

4. Partner zal haar deelname aan de Cadeaubon Woerden online en in de winkel zichtbaar maken voor 

bezoekende kaarthouders middels promotionele uitingen (bijvoorbeeld de Partnersticker) die 

Organisatie de Cadeaubon Woerden aan Partner ter beschikking stelt. 

Looptijd & opzegging 

1. Ingangsdatum van deze overeenkomst is: ______________ 2022. 

2. Einddatum van deze overeenkomst is: 31 december 2022. 

3. Na de onder 2 vermelde einddatum en daarna telkens per einde kalenderjaar wordt de overeenkomst 

automatisch jaarlijks verlengd met een nieuwe periode van één kalenderjaar. 

4. Opzegging dient minimaal 2 maanden voor einde van het kalenderjaar plaats te vinden. Dit kan zowel 

schriftelijk (zie voettekst van dit document) als via e-mail naar service@groupcard.nl. 

5. Tussentijdse opzegging is vanwege de continuïteit van het aanbod gedurende het kalenderjaar alleen 

mogelijk als partijen hier schriftelijk overeenstemming over hebben. 

Financiële voorwaarden 

1. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

2. Bij opzegging binnen de 1e contractperiode wordt aanvullend eenmalig € 360,- plus € 30,- per 

resterende maand tot einde 2022 in rekening gebracht. 

3. Bedragen zijn exclusief BTW. 

Akkoord 

Namens Groupcard:    Namens Partner: 

 

Naam:  John Keunen    Naam:  ____________________ 

 

Plaats:  Aalsmeer    Plaats:  ____________________ 

 

Datum:  ____________________  Datum:  ____________________ 

 

Handtekening: ____________________  Handtekening: ____________________ 
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