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Afspraken partnerschap Cirkelstad:  

a) de Coöperatie Cirkelstad U.A., vertegenwoordigd door Rutger Büch, hierna te 

noemen: ‘Cirkelstad’, en 

b) ingeschreven Partner; 

 

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Partijen’.  

 

Overwegende dat: 

c) Cirkelstad haar doel, werkwijze en werkvorm heeft vastgelegd in haar statuten, de 

Partijen hier kennis van hebben genomen en hier volledig achterstaan; 

d) Cirkelstad faciliterende, coördinerende, kennis delende en project ontwikkelende 

activiteiten verricht; 

e) Partner in haar eigen doelstelling geholpen wordt door aan te sluiten bij Cirkelstad; 

f) Partner actief wil bijdragen aan het Collegeprogramma en kennis heeft genomen van 

de beschikbare informatie over Cirkelstad, het Collegeprogramma en de 

Stadsrechten. 

g) De partijen in deze Overeenkomst, in aanvulling op hetgeen in de meest recente 

versie van de statuten van Cirkelstad is bepaald, de voorwaarden en condities 

wensen vast te leggen in het overeenkomst van Cirkelstad. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 DOEL 

h) Met het aangaan van deze overeenkomst willen de partijen juridisch hun 

inspanningsverplichting vastleggen om hun gezamenlijke doelen te realiseren; 

 

Artikel 2 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

i) Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de bij aanmelding aangegeven periode,  

j) Het Lidmaatschap biedt aan Partner onder andere de mogelijkheid om: 

- deel te nemen aan de Algemene Vergadering, met stemrecht (voor Partners met 

een service contract is dit adviesrecht); 

- mede het Collegeprogramma en de Jaarrekening vast te stellen; 

- zichtbaar te zijn in en gebruik te maken van de online Cirkelstad omgeving;  

https://www.cirkelstad.nl/collegeprogramma-2017-2020/
https://www.cirkelstad.nl/wp2/wp-content/uploads/2018/06/20180618_Stadsrechten_v1.0.pdf
https://www.cirkelstad.nl/wp2/wp-content/uploads/2018/06/20180618_Stadsrechten_v1.0.pdf
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- actief mee te werken aan de inhoudelijke basis van Cirkelstad om te delen; 

- recht op vermelding van bedrijfslogo op de Cirkelstad website en brochures; 

- actief te zijn in het Cirkelstad netwerk; 

- kennis te vermeerderen en te delen; 

- actief deel te nemen aan de regionale communities, challenges en events; 

- deel te nemen aan de landelijke en regionale bijeenkomsten, georganiseerd door 

Cirkelstad; 

- deel te nemen aan de verschillende services die collectief en/of individueel 

aangeboden worden; 

- tot een maximum van 10 personen op te laten nemen in de Cirkelstad community 

met informatieverschaffing vanuit Cirkelstad en de vrije toegang tot de Academie. 

k) Cirkelstad is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de structuur om de zaken 

onder artikel j. te realiseren. De te leveren kwaliteitsverantwoordelijkheid ligt (veelal) 

bij betrokken uitvoerende Cirkelstadpartners; 

l) Partner zal zorgen voor: 

- een eerste contactpersoon die aanwezig zal zijn bij de diverse activiteiten van 

Cirkelstad om vragen en kennis te delen; 

- inbreng van een hulpvraag waar op het moment van ondertekenen Cirkelstad (nog) 

actief waarde kan toevoegen; 

- berichtgeving over Cirkelstad binnen de eigen organisatie; 

- verstrekking van gegevens om Partner op een goede manier te presenteren op de 

website en in verdere communicatiekanalen;  

- verstrekking van gegevens om de facturatie in te regelen. 

 

m) Partner stemt in met het actief kunnen delen van vrijgegeven kennisproducten en 

persoonsgegevens binnen de coöperatie om de benodigde kennisdeling te faciliteren 

om de overwegingen (artikel c tot en met g) maximaal te ondersteunen. 

 

n) Partner verwijst organisaties die passen binnen de activiteiten en het netwerk van 

Cirkelstad, indien zij dit passend vinden, actief door naar het Bestuur; 

 

o) Partner zal het bestaan en het Collegeprogramma van Cirkelstad uitdragen binnen 

haar netwerk en relaties om zo bij te dragen aan het welslagen van de activiteiten van 

Cirkelstad en daarmee de eigen doelstellingen weten te realiseren.  

p) Partner draagt een bedrag af aan Cirkelstad behorend bij de omvang van de omzet 
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(private partner) of balans (publieke partner);  

q) Partner ontvangt na het aangaan van het partnerschap een factuur voor de 

overeengekomen periode. Deze factuur zal binnen 14 dagen worden voldaan. 

r) het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend voor een jaar worden verlengd; het 

opzegtermijn bedraagt 3 maanden. 

s) Het lidmaatschap wordt jaarlijks geëvalueerd (mogelijk met betrokken uitvoerende 

Cirkelstadpartners) met de mogelijkheid voor beide partijen om beargumenteerd de 

actieve samenwerking te beëindigen;   

 

 

Artikel 3 ONGEWILDE OMSTANDIGHEDEN 

 

t) Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;  

u) Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle schade van derden, die het gevolg is 

van onrechtmatig handelen en/of aan haar toerekenbare tekortkoming voor zover 

deze voortvloeit uit, dan wel samenhangt met het gestelde in deze overeenkomst; 

v) In geval van onvoorziene omstandigheden zullen partijen trachten de inhoud van 

deze overeenkomst in onderling overleg aan te passen zodat de beoogde 

doelstellingen van de samenwerking nog zoveel mogelijk worden bereikt; 

w) In geval van een geschil is het logisch dat beide partijen eerst daarover samen een 

goed gesprek voeren met als doel er gezamenlijk uit te komen; 

x) Indien voornoemd overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, zullen partijen 

trachten het geschil door middel van arbitrage op te lossen. Bij deze arbitrage wordt 

een arbitragecommissie samengesteld die bestaat uit een deskundige aangewezen 

door Partner, een deskundige aangewezen door Cirkelstad en de voorzitter van de 

Raad van Toezicht als voorzitter. Het advies van de arbitragecommissie is bindend. 

 

Cirkelstad en Partner maken samen werk van steden zonder afval, zonder uitval 



 

Wij maken werk van steden 

zonder afval, zonder uitval 
 

www.cirkelstad.nl 

info@cirkelstad.nl 

085 – 105 11 70  
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