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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
Tussen: 

1. Leni Minderhoud Coaching & Counselling/45 Plus Ondernemer (hierna te noemen LMO) 
Gevestigd te (2316 ZN) Leiden, Parmentierweg 81, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Mw. Leni Minderhoud, Eigenaar, verder te noemen LM, 
en 

2. Business Platform Schipholweg 
Gevestigd te Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. 
Hogenboom, Voorzitter Business Platform Schipholweg, verder te noemen  BPS. 
 

LMO richt zich met Coaching & Counselling trajecten, Social media, netwerk en 
ondernemerschapstrainingen o.a. op de zakelijke markt met open inschrijvingen, maatwerk- en in-
company trajecten en trainingen. 
 
BPS is een ondernemersvereniging van Schipholweg/Schuttersveld en omgeving.  BPS behartigt de 
belangen van ondernemers in dit gebied via directe contacten met de gemeente Leiden en collega 
ondernemersverenigingen in Leiden. Ook wil de vereniging door middel van bijeenkomsten en 
netwerkborrels de onderlinge contacten van ondernemers versterken. 
 
Beide partijen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan per 1 maart 2016 voor een periode van 1 
jaar en loopt derhalve tot en met 28 februari 2017. Per kwartaal zal de samenwerking geëvalueerd 
worden en aan het einde van het contract zal deze stilzwijgend worden verlengd met een periode 
van 1 jaar. 
 
Artikel 1: Werkwijze 
BPS en LMO gaan een samenwerking aan om leden van BPS de mogelijkheid te bieden om met 
korting trajecten en trainingen te volgen.  
 
Overwegende dat BPS en LMO, ingaande per 1 maart 2016, een samenwerking aangaan als vaste 
contractpartners inzake de inkoop van LMO trainingen, loopbaan en counselling trajecten. LMO is 
hofleverancier op het gebied van loopbaan, outplacement, re-integratie en counselling trajecten en 
social media, netwerk en ondernemerschapstrainingen.  
 
BPS zorgt voor: 

 Deelnemers die via LMO loopbaantrajecten, outplacement, re-integratie en counselling 
trajecten of deelnemers die een training betere zichtbaarheid via LinkedIn profiel, training 
netwerken, training ondernemerschap en werknemerschap willen volgen via een e-mail voor 
intake aan Info@leniminderhoud.nl met vermelding van deze samenwerkingsovereenkomst.  

 Het verzorgen van een marketing/communicatieplan, waarin de mogelijkheid tot het 
voordelig inkopen van trajecten en trainingen bij LMO wordt gepromoot (Bijlage 1). 
 

LMO zorgt voor: 
Het ter beschikking stellen van de trajecten en trainingen en daarmee samenhangend: 

a. Intake, telefonisch of face to face op afspraak  
b. Uitvoering traject of training op de locatie van de deelnemer of elders in overleg 
c. Facturering  
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Artikel 2: Promotie 
BPS en LMO kunnen in marketing-, PR- en sales communicatie elkaars naam en logo noemen en 
gebruiken in het kader van de in deze samenwerkingsovereenkomst overeengekomen activiteiten. 
Vooraf dient dit overlegd te worden en na toestemming van beide partijen kunnen de promotionele 
activiteiten worden uitgevoerd (bijlage 1). 
 
Artikel 3: Annuleringen  
Op de samenwerking zijn de annuleringsvoorwaarden van LMO van toepassing.  
 
Artikel 4: Betalingsafspraken  
BPS en LMO met elkaar prijsafspraken gemaakt. De leden van BPS ontvangen 10% korting op het 
reguliere tarief. Indien LMO een kortingsactie hanteert zal er een extra korting van 5 % over het 
tarief worden toegepast. 
 
Artikel 5: Geheimhouding 
Partijen zullen strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van informatie over de organisatie 
van de andere partij en de inhoud van deze overeenkomst, tenzij de informatie algemene 
bekendheid is.    
 
Artikel 6: Geschillenregeling 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen 
partijen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten 
die daarvan het gevolg zijn, zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegd rechter.  
 
Wij kijken uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking! 
 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Leiden, maart 2016. 
 
Leni Minderhoud Counselling & Coaching 
45 Plus Ondernemer     BPS  
Leni Minderhoud     Dhr. R. Hogenboom 
Eigenaar      Voorzitter   
 
info@leniminderhoud.nl          
www.leniminderhoud.nl 
www.45plusondernemer.nl        
06 20227558 
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Bijlage 1 
 
Bijlage 2: Marketing/Communicatieplan 
 
De samenwerking tussen BPS  en LMO zal op de volgende wijze gepromoot worden:  
 
Vanuit BPS  

 Permanente vermelding op de website van BPS, en doorlinking naar de website van LMO. 

 Deze samenwerking zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden vermeld.  
 

Vanuit LMO en  

 Op de websites van LMO wordt de samenwerking met  
BPS benoemd. Deze samenwerking wordt 1x in een nieuwsbrief vermeld.  

 Eventueel als referentie in een mailing gebruiken na akkoord van BPS. 
 
Communicatie en marketing vinden plaats na goedkeuring door beide partijen.  
 
 


