MODELOVEREENKOMST
PARTIJEN
Retailer
Naam
KvK-nummer
Adres
Contactpersoon
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Ten name van
Stylist/ Interieurontwerper
Naam
KvK-nummer
Adres
Contactpersoon
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Ten name van
OVERWEGENDE DAT
De retailer goederen verkoopt inzake wooninrichting;
De stylist zijn/haar opdrachtgevers, hierna ‘klanten’, adviseert in de aankoop van goederen inzake
wooninrichting;
De retailer en de stylist afspraken wensen te maken aangaande een vergoeding en operationele
zaken, voor het aanbrengen van klanten door de stylist bij de retailer en door de retailer bij de stylist.
1.

De retailer geeft de stylist de gelegenheid om klanten rond te leiden in de winkel. De stylist meldt
zijn aanwezigheid en zijn hoedanigheid, alsmede de naam van de klant, steeds eerst bij het
winkelpersoneel, opdat de retailer van de aanwezigheid van de stylist en de klant op de hoogte
is;

2.

De stylist beschikt over voldoende kennis en draagt zorg voor correcte informatieverstrekking aan
de klant aangaande de aan te kopen goederen en de eigenschappen van deze goederen. Indien
de stylist de verkoop van zijn rekening neemt en de order noteert is de retailer is niet
aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatievoorziening.

3.

De stylist kan zelfstandig gebruik maken van de winkelruimte en het documentatiemateriaal van
de retailer, voor zover in redelijkheid nodig bij het advieswerk van de stylist. De stylist maakt geen
gebruik van het verkooppersoneel van de retailer.

4.

De klant dient door middel van ondertekening van het orderformulier te verklaren dat de klant
door de stylist is geïnformeerd over de producten de eigenschappen daarvan en dat op aanraden
van de stylist de aankoop heeft plaatsgevonden.

5.

De overeenkomst van koop en verkoop komt tot stand tussen de klant en de retailer door
ondertekening van het orderformulier. Zodra de stylist de klant heeft aangedragen blijft de stylist
ook na het ontstaan van de overeenkomst aanspreekpunt van de klant. Dit moeten de retailer en
de consument uitdrukkelijk overeenkomen in de order. Zodra de retailer de klant bij de stylist
heeft aangedragen blijft de retailer aanspreekpunt voor de klant.

6.

Na definitieve levering door de retailer aan de klant van alle goederen en volledige betaling van
het factuurbedrag door de klant aan de retailer, zal de retailer de stylist schriftelijk (per mail) laten
weten voor welk bedrag de stylist de retailer een factuur kan zenden. De wederzijdse aanbreng
fee bedraagt [percentage] % van de totale verkoopprijs van de totale order (exclusief btw),
verminderd met de eventuele specifiek door de klant bedongen korting.

7.

Over de aanbreng fee zal btw worden berekend. Overmaking van de aanbreng fee door de
retailer aan de stylist geschiedt inclusief btw.

8.

Deze overeenkomst kan steeds door beide partijen opgezegd worden, zonder dat daarbij een
opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen. Dit laat onverlet de reeds lopende orders (door
klant al dan niet ondertekend en/of in het bezit van de retailer). Deze bestaande orders zullen
conform deze overeenkomst afgehandeld worden.

9.

Deze overeenkomst verplicht de retailer en de stylist niet tot het aangaan van
koopovereenkomsten.

10. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan met
onmiddellijke ingang door één van beide partijen schriftelijk worden opgezegd. Tussen partijen
ontstaat geen arbeidsovereenkomst.
11. Van deze aanbrengovereenkomst kan slechts schriftelijk worden afgeweken waarbij partijen
uitdrukkelijk aangeven van deze overeenkomst af te wijken.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum]

………………………………………………….

…………………………………………………………

Retailer

Stylist

