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Ondergetekenden:
Partner FutureCare, een nonprofit organisatie, gevestigd te Kandy, Sri-Lanka, kantoorhoudende aan de
210/1a te Kandy, Bowalawatha namens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ramani Smits (hierna
te noemen: “FutureCare”)
en
Stichting Boost Foundation., een stichting met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te
Enkhuizen, kantoorhoudende aan de Wagenaarstraat 16, NL-1601LH, Enkhuizen namens deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door kies uit Ian Steven Upton, Justin Sloove en Erudini Smits (hierna te
noemen: “Boost Foundation”),

nemen in overweging dat:
FutureCare als lokale Partij in Sri-Lanka projecten uitvoert namens Boost Foundation volgens project
plannen en deelovereenkomsten in de Bijlagen van het Partnerovereenkomst.
Boost Foundation wenst algemeen nut beoogde projecten uit te voeren in Sri Lanka door FutureCare
financiële middelen en kennis te leveren.
FutureCare wenst bepaalde project resultaten in de vorm van ondersteunen van de lokale bevolking en
hiervoor bewijslast aan of voor Boost Foundation te leveren;
Partijen in relatie tot het voornoemde hun wederzijdse rechten en verplichtingen wensen vast te
leggen in deze Partnerschapovereenkomst, de bijbehorende Nadere Overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende Opdrachten.

en spreken het volgende af:

Artikel 1. Definities
De onderstaande definities hebben de navolgende betekenis:
“Bijlagen”

De bijlagen van Nadere Overeenkomsten.

“Nadere Overeenkomst”

Een meer dienstinhoudelijke overeenkomst, behorende bij de
Partnerovereenkomst, waarin de specifieke afspraken tussen de Partijen
betreffende de te leveren middelen of -diensten staan vermeld.

“IPR”

Rechten van intellectuele eigendom, zoals maar niet beperkt tot
auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.

“Partnerschapovereenkomst” Deze Partnerschapovereenkomst voor de levering van Middelen en Gelden
bestemd voor activiteiten zonder enige vorm van winstoogmerk.
“Opdracht”

Een order, goed doel of projectaanvraag die leidt tot een overeenkomst tot
het leveren van middelen en gelden.

“Producten”

Roerende zaken, waaronder in elk geval begrepen computerprogrammatuur, databanken, documentatie en informatie.

“Partij”

Boost Foundation of FutureCare.

“Partijen”

Boost Foundation en FutureCare gezamenlijk.
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Artikel 2. Toepasselijkheid van de
Partnerschapovereenkomst
2.1

De bepalingen van deze Partnerschapovereenkomst zijn van toepassing op en vormen een
onlosmakelijk onderdeel van de Opdrachten, de Nadere Overeenkomsten en de Bijlagen van Nadere
Overeenkomsten.
Bij strijdigheid tussen de bepalingen van de bovenstaande documenten geldt de volgende hiërarchie,
waarbij de eerstgenoemde steeds prevaleert boven de documenten eronder:
Opdracht
Nadere Overeenkomst (inclusief Bijlagen)
Partnerschapovereenkomst
Statuten Boost Foundation
Wanneer met Vrijwilligers gewerkt wordt, prevaleert het vrijwilligersbeleid boven alle bepalingen van
de bovenstaande documenten.

Artikel 3. Duur en beëindiging
3.1

Deze Partnerschapovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen
schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging van
deze Partnerschapovereenkomst doet niets af aan de werking van reeds tot stand gekomen
Opdrachten en Nadere Overeenkomsten. De bepalingen van de Partnerschapovereenkomst zullen in
dat geval voor de looptijd van de Opdrachten en Nadere Overeenkomsten op deze Opdrachten en
Nadere Overeenkomsten van toepassing blijven.

3.2

De duur van Opdrachten en Nadere Overeenkomsten worden steeds per geval bepaald.
Elk van Partijen heeft het recht een Opdracht, Nadere Overeenkomst of Partnerschapovereenkomst,
geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, als:
de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting voortvloeiende
uit de Opdracht of Nadere Overeenkomst, deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt en
nakoming uitblijft nadat deze Partij in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn voor de
nakoming is gesteld;
de andere Partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of met betrekking tot deze Partij een
faillissementsaanvraag is ingediend;
de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

3.3

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Opdracht, Nadere
Overeenkomst of Partnerschapovereenkomst voort te duren, blijven na ontbinding onverminderd van
kracht.

Artikel 4. Financiën
4.1

Per Opdracht worden de regels rondom financiën bepaald.

4.2 FutureCare levert ten allen tijden bewijslast aan voor alle uitgaven in de vorm van bankafschriften,
Vouchers en kwitanties.
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4.3

Boost Foundation gebruikt alleen de naam van FutureCare voor het werven van gelden als het ook
daadwerkelijk bestemd is voor overeengekomen Opdrachten in de Nadere Overeenkomsten.

Artikel 5. Overmacht
5.1

Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe verhinderd is als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1

Partijen nemen als uitgangspunten inzake IPR dat:
deze rechten in beginsel berusten bij de Partij of diens licentiegever waarbij de IPR voor het
aangaan van deze Partnerovereenkomst lag.
Indien deze rechten bij FutureCare liggen, Boost Foundation daarvan slechts de
gebruiksrechten die uitdrukkelijk worden toegekend verkrijgt, tenzij in een door Partijen
ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
In geval van een Opdracht inzake Vrijwilligerswerk de daaruit nieuw ontstane IPR standaard bij
Boost Foundation berust.
Partijen aanduidingen betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten
van intellectuele of industriële eigendom uit de Opdrachten niet verwijderen of wijzigen,
daaronder begrepen aanduidingen over het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
Opdrachten.

Artikel 7. Geheimhouding en beveiliging
7.1

Iedere Partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere Partij
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 8. Overdracht van verplichtingen; onderaanneming
8.1

Geen van Partijen heeft het recht de rechten en verplichtingen uit de Opdracht aan een derde over te
dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming mag
niet op onredelijke gronden worden onthouden. De Partij die toestemming verleent, heeft daarbij
echter wel het recht aan het verlenen van de toestemming voorwaarden te verbinden.

8.2 Partner is nadrukkelijk niet gerechtigd om zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming
van Boost Foundation bij de uitvoering van de Opdrachten, Partnerschapovereenkomst, Nadere
Overeenkomsten en de Bijlagen van deze Nadere Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten
van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door inhuur van extern personeel. Als Partner derden
inzet voor de uitvoering van haar verplichtingen, laat dit de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
van Partner voor de nakoming van haar verbintenissen jegens Boost Foundation uit deze
overeenkomst onverlet.
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Artikel 9. Algemene bepalingen
9.1

Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze
schriftelijk zijn bevestigd en geaccordeerd door minstens 2 Boost Foundation bestuursleden

9.2 Partijen zullen gedurende de looptijd van de Partnerschapsovereenkomst of een Nadere
Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij (een)
medewerker(s) van deze andere Partij in dienst nemen, noch pogingen daartoe ondernemen.
9.3

Indien een Partij handelt in strijd met artikel 9.2, verbeurt de Partij die strijdig handelt aan de andere
Partij een in gebreke stelling.

9.4 Deze Partnerschapovereenkomst, een Nadere Overeenkomst of een Opdracht is niet exclusief. Boost
Foundation heeft onverminderd het recht om gebruik te maken van de diensten en producten van
derde partijen.
9.5 Alle regelgeving rondom vrijwilligers is opgenomen in het vrijwilligersbeleid. De meest recente versie is
beschikbaar op de website www.boostfoundation.eu

Artikel 10. Escalatie
10.1 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan en die het gevolg zijn van deze
Partnerschapovereenkomst, zullen in beginsel worden beslecht door de vertegenwoordigers van
Partijen.
10.2 Elk der Partijen zal zich naar redelijkheid inspannen om een oplossing door onderhandeling te
bereiken. De specifieke vorm van een dergelijke oplossing wordt overgelaten aan het redelijke
goeddunken van het relevante bestuursniveau.
10.3 Niets in dit artikel zal op enig moment de vrijheid beperken van beide Partijen om een rechtsprocedure
te beginnen tot behoud van enig wettelijk recht of verhaal, of ter bescherming van enig intellectueel
eigendomsrecht of recht op bedrijfsgeheim.
10.4 Partijen zullen per bespreking die in het kader van deze procedure wordt gehouden, overeenkomen
welke Partij het schriftelijk verslag van die bespreking maakt. De andere Partij heeft daarna het recht
op- en aanmerkingen op het verslag te leveren. Voor alle duidelijkheid: aan het verslag kunnen geen
rechten worden ontleent voordat het verslag door beide Partijen schriftelijk is goedgekeurd.
10.5 Partijen kunnen een vorm van alternatieve geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze
11.1 Op deze Partnerschapovereenkomst, de Nadere Overeenkomst en de Opdrachten is Nederlands recht
van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 (Tbr. 1981, 184 en 1986, 61) is uitgesloten.
11.3 Ieder geschil tussen Partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Partnerschapovereenkomst, een
Nadere Overeenkomst of een Opdracht wordt exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter
bij de rechtbank te Den Haag.
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