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Datum:

BEHEERDE OVEREENKOMST VOOR SOCIAL MEDIA:

Deze Managed Social Media-overeenkomst (de "Overeenkomst") wordt gesloten op de hieronder vermelde datum 
door en tussen SF Company (het "Bedrijf") en de kopende gebruiker (de "Klant") (gezamenlijk aangeduid als de 
"partijen"). 

OVERWEGENDE dat het Bedrijf en de Klant het in hun belang achten om in deze schriftelijke overeenkomst hun 
begrip uit te drukken met betrekking tot de omvang van de diensten die het bedrijf zal leveren en de rechten en 
verplichtingen van de klant. 

OVERWEGENDE dat de klant ernaar streeft om het bedrijf in te schakelen als een onafhankelijke contractant om 
de hierin beschreven Managed Social Media Services te leveren, en dat het bedrijf ernaar streeft hun services te 
leveren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

NU, DAAROM, met inachtneming van de uiteengezette wederzijdse beloften en verbonden, waarvan de ontvangst 
en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de partijen als volgt overeen:

DUUR

Deze overeenkomst wordt van kracht vanaf de aankoopdatum en duurt 2 maanden. Na de eerste periode van 2 
maanden wordt deze overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 maand, tenzij 
schriftelijk opgezegd door het bedrijf of de klant.

DIENSTEN

De taken en verantwoordelijkheden van het bedrijf omvatten Managed Social Media Services. De gebruikte 
sociale-mediatechnologieën, -strategie en -plan worden overeengekomen door het bedrijf en de klant en worden 
opgenomen in Bijlage A - Werkverklaring bij deze overeenkomst.

KOSTEN

De maandelijkse kosten, videoproductiekosten (indien van toepassing), hardwarekosten (indien van toepassing), 
aanvullende kosten (indien van toepassing) en alle andere kosten of vergoedingen voor door de klant bestelde 
services worden gezamenlijk gedefinieerd als de 'kosten'. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle 
toepasselijke verkoop- en gebruiksbelastingen voor de Services. Tenzij anders vermeld in het klantencontract, zijn 
de kosten verschuldigd voorafgaand aan de uitvoering van de services. De overeenkomsttermijn begint bij de 
uitvoering van een klantencontract en bij een dergelijke uitvoering betaalt de klant de toepasselijke aanvullende 
kosten en de eerste maandelijkse vergoeding zoals uiteengezet in een dergelijk klantencontract. Indien de Klant 
ervoor heeft gekozen om zijn / haar Maandelijkse Vergoedingen en / of terugkerende maandelijkse 
Toeslagvergoedingen vooruit te betalen, zijn dergelijke vooruitbetalingen verschuldigd bij uitvoering van dit 
Klantencontract. Maandelijkse vergoedingen en terugkerende maandelijkse aanvullende vergoedingen zijn 
verschuldigd en betaalbaar vóór elke kalendermaand volgend op de contractdatum. Alleen ter illustratie: als het 
klantencontract van de klant op de vijftiende (15e) van een maand is gedateerd, zijn de aanvullende 
vergoedingen van de klant (indien van toepassing) en de eerste maandelijkse vergoeding verschuldigd aan het 
bedrijf bij ondertekening van het klantencontract en op de vijftiende (15e) van elke kalendermaand daarna 
betaalt de Klant de volgende Maandelijkse Vergoedingen en alle toepasselijke maandelijks terugkerende 
Toeslagvergoedingen. Als alternatief, indien de Klant ervoor heeft gekozen om Maandelijkse Vergoedingen en 
terugkerende maandelijkse Toeslagvergoedingen te betalen, zijn dergelijke vooruitbetaalde Vergoedingen 
verschuldigd en betaalbaar bij ondertekening van het contract. Het Bedrijf begint met de productie van de 
producten (de "Gelicentieerde Producten") die door de Klant zijn besteld in overeenstemming met de 
specificaties in het Klantencontract na ontvangst van de Vergoedingen. Alle bedragen die niet binnen 30 dagen 
na de vervaldatum zijn betaald, worden maandelijks gefinancierd ter hoogte van minder dan 1,5% van het 
uitstaande saldo of het wettelijk toegestane maximumbedrag. Bovendien is de Klant aansprakelijk voor alle 
vergoedingen die het Bedrijf maakt als gevolg van verwerkingskosten voor betalingen als gevolg van niet-
terugbetaalde cheques, onvoldoende kosten voor fondsen / bankkredieten en / of terugboekingen.
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COPYRIGHT BELEID

Het bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zal niet bewust inhoud plaatsen die 
onderhevig is aan handelsmerken, auteursrechten of andere beperkingen op intellectueel eigendom. De Klant 
erkent en gaat ermee akkoord dat al het materiaal dat door de Klant aan het Bedrijf wordt verstrekt, inclusief 
maar niet beperkt tot, bedrijfsnamen, logo's, inhoud of enige andere vorm van intellectueel eigendom in verband 
met het bedrijf van de Klant, uitsluitend en exclusief eigendom is van de Klant en het Bedrijf heeft het recht om 
dergelijke inhoud te publiceren. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen die naar eigen 
goeddunken van het bedrijf in strijd is met deze bepaling. 

ONAFHANKELIJKE AANNEMERSSTATUS

Het bedrijf en de klant erkennen en gaan ermee akkoord dat alle diensten door het bedrijf als onafhankelijke 
contractant worden verleend en dat deze overeenkomst geen werkgever / werknemer-relatie tussen het bedrijf en 
de klant creëert. De Vennootschap heeft dus geen recht op het ontvangen van personeelsbeloningen, inclusief 
maar niet beperkt tot verzekeringen, sociale zekerheid, werkloosheid of andere voordelen. De Klant is ook niet 
verantwoordelijk voor staats- en lokale belastingen die zijn afgeleid van het netto-inkomen van het Bedrijf of voor 
het inhouden en / of betalen van staats- en lokale inkomsten en andere loonheffingen.

VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF AAN DE KLANT

Het bedrijf stemt ermee in te communiceren en samen te werken met de klant en zal alle diensten op een 
professionele manier leveren. De Onderneming verklaart en garandeert dat ze in de loop van deze opdracht geen 
tegenstrijdige verplichtingen hebben en zal geen verbintenissen aangaan die de Onderneming zouden verbieden 
om de Diensten beschreven in toepasselijke Werkverklaring te voltooien. Het bedrijf stemt er verder mee in om de 
klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in het schema die een nadelige invloed kunnen 
hebben op deze overeenkomst. Het bedrijf stemt er verder mee in om het bedrijf ten minste vijftien (15) dagen 
van tevoren op de hoogte te stellen in geval van vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomst.

KLANTENVERTEGENWOORDIGINGEN

Klant verklaart dat: (1) hij geen partij is bij enige overeenkomst die hem zou verbieden deze overeenkomst met 
het bedrijf aan te gaan; (2) geen handelsgeheim of bedrijfseigen informatie van de vorige werkgevers, 
contractanten of medewerkers van de Klant door hem / haar aan het Bedrijf wordt onthuld; (3) Klant heeft alle 
zaken die van invloed kunnen zijn op deze Overeenkomst onder de aandacht van het Bedrijf gebracht; en (4) de 
Klant heeft alle vereiste toestemmingen, licenties en / of goedkeuringen verkregen om de informatie, materialen 
en inhoud die aan het Bedrijf wordt verstrekt voor de doeleinden van deze Overeenkomst via sociale media te 
plaatsen, publiceren of anderszins te verspreiden.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Alle andere informatie die de klant vertrouwelijk bewaart, vertrouwelijk te houden. Het bedrijf stemt er verder 
mee in om om welke reden dan ook geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie te onthullen die betrekking 
hebben op de werknemers, het personeel, de klanten of andere zakelijke contacten van de klant, anders dan 
wettelijk vereist. Het bedrijf stemt ermee in dat alle vertrouwelijke informatie, bedrijfsinformatie, bedrijfseigen 
informatie, handelsgeheimen en andere vormen van gevoelige klantinformatie uitsluitend worden gebruikt ten 
behoeve van de klant en niet voor persoonlijk gebruik, noch ten behoeve van enige andere derde partij.
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BETROKKENHEID BIJ WIL

De betrokkenheid van het bedrijf bij de klant is 'naar believen'. Dit betekent dat het Bedrijf het recht heeft om 
deze Overeenkomst op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, in overeenstemming met de 
kennisgevingsvereisten van deze Overeenkomst. Evenzo kan de Klant deze Overeenkomst beëindigen met of 
zonder reden volgens de voorwaarden van de term en de kennisgeving hierin.

VRIJWARING

De Klant stemt ermee in het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten en 
hun respectieve opvolgers, erfgenamen en rechtverkrijgenden (de "Gevrijwaarde personen") te vrijwaren, te 
verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, aansprakelijkheid, kosten, schade, tekortkoming, verlies, 
kosten of verplichtingen van welke aard dan ook, inclusief advocaatkosten en andere proceskosten, opgelopen 
door de Gevrijwaarde personen in verband met claims, rechtszaken, acties, eisen of uitspraken die voortvloeien uit 
deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot acties in de vorm van inbreuk op intellectueel eigendom, 
onrechtmatige daad, garantie, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het bedrijf verklaart dat alle werkproducten die aan de klant worden geleverd tijdens het verlenen van de 
diensten onder deze overeenkomst, het exclusieve eigendom worden van de klant en, voor zover wettelijk 
toegestaan, een "werk gemaakt voor verhuur" is binnen de definitie van het recht, op voorwaarde echter dat de 
vergoedingen van de onderneming volledig worden betaald. Voor zover een werkproduct niet wordt beschouwd 
als een werk dat wordt verhuurd binnen de definitie van de Auteurswet, stemt het bedrijf ermee in om de klant 
alle rechten op een dergelijk werkproduct toe te wijzen, op voorwaarde echter dat de vergoedingen van het 
bedrijf volledig worden betaald.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst met betrekking tot de voorwaarden van de opdracht van het 
bedrijf. Dienovereenkomstig vervangt het alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen.

WIJZIGING

Het bedrijf kan deze overeenkomst of de toepasselijke werkverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Op dergelijke 
momenten zal het Bedrijf de Klant schriftelijk een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst aanbieden, waarna 
de Klant ofwel de nieuwe voorwaarden kan kiezen en deze overeenkomst kan voortzetten, ofwel de nieuwe 
voorwaarden kan weigeren en de overeenkomst kan beëindigen.

VROEGE BEËINDIGING

Deze overeenkomst kan door het bedrijf worden beëindigd met of zonder opgaaf van redenen vijftien (15) dagen 
na voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Deze overeenkomst kan door de klant worden beëindigd met of 
zonder opgaaf van redenen vijftien (15) dagen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, onder voorbehoud van 
de opgenomen beperkingen.
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BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het totale bedrag van de vergoedingen die het bedrijf 
krachtens deze overeenkomst verschuldigd is. In geen geval is het bedrijf aansprakelijk voor enige indirecte, 
incidentele, speciale, gevolg- of andere schade.

SCHEIDBAARHEID

Als een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet-afdwingbaar worden geacht onder de toepasselijke 
wetgeving, komen de partijen overeen dat een dergelijke bepaling wordt uitgesloten van deze overeenkomst en 
dat het saldo van de overeenkomst afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

VERDERE VERZEKERINGEN

Elk van de partijen stemt ermee in om alle aanvullende documenten uit te voeren, te erkennen en in de juiste 
vorm af te leveren en / of om verdere maatregelen te nemen die nodig of passend zijn om de bepalingen van 
deze overeenkomst uit te voeren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst en de rechten en verplichtingen van de partijen hierbij worden beheerst en geïnterpreteerd 
in overeenstemming met de wetten zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten. De partijen 
komen overeen dat geschillen met betrekking tot deze overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de 
Nederlanse Staat vallen.

KLANT

Naam: 
Datum: 
Plaats: 
Handtekening:

BEDRIJF

Naam: 
Datum: 
Plaats: 
Handtekening:
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