Aanmeldingsformulier deelname Wereldwinkels Nederland
Stichting Wereldwinkels Nederland,
statutair gevestigd te Groningen,
hierna te noemen Wereldwinkels Nederland
en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ondergetekenden,
en
Wereldwinkel
volledige naam en rechtsvorm
handelsnaam
e-mail adres van de winkel (1)
contactpersoon (s.v.p. voor- en achternaam)

overwegende dat
•
•
•

de Stichting Wereldwinkels Nederland (hierna Wereldwinkels Nederland) een dienstenpakket
inricht en in stand houdt ten behoeve van de bedrijfsvoering van wereldwinkels.
de wereldwinkel door de verkoop van eerlijke handelsproducten bijdraagt aan de verbetering van
de levensomstandigheden van de producenten,
partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in een
overeenkomst.

komen de volgende dienstverleningsovereenkomst overeen, waarvan het deelnemersreglement
integraal deel uitmaakt:
1. Voorwerp van de overeenkomst
a. De deelnemende wereldwinkel heeft het recht gebruik te maken van de diensten die de
Wereldwinkels Nederland aanbiedt, onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de
vigerende deelnemersreglement.
b. Wereldwinkels Nederland biedt de in het deelnemersreglement genoemde diensten aan,
onder de daar genoemde voorwaarden.
c. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat de deelnemende wereldwinkel akkoord met
de inhoud van het deelnemersreglement en verplicht zich tot naleving ervan.
2. Totstandkoming en beëindiging van de overeenkomst
a. Deze overeenkomst komt tot stand op de eerste dag van de maand volgend op de datum van
ondertekening.
b. Deze overeenkomst kan door de deelnemende wereldwinkel schriftelijk worden opgezegd.
c. Deze overeenkomst kan door Wereldwinkels Nederland schriftelijk worden opgezegd indien
de deelnemende wereldwinkel het deelnemersreglement niet naleeft.
d. De overeenkomst eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de datum van
opzegging.
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3. Van toepassing zijnde voorwaarden
a. Het vigerende deelnemersreglement is op de website (www.wereldwinkelsnederland.nl) te
downloaden en tevens door een schriftelijk verzoek, per e-mail, of telefonisch te verkrijgen bij
Wereldwinkels Nederland. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere
voorwaarden van de deelnemende wereldwinkel is uitgesloten.
4. Slotbepaling
a. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen diensten.
Aldus op de laatste van de hierna genoemde data overeengekomen en ondertekend.

voor de wereldwinkel

voor Wereldwinkels Nederland
plaats

plaats

datum

datum

naam

naam

handtekening

handtekening

naam

naam

handtekening

handtekening

naam

naam

handtekening

handtekening

Inzenden naar Wereldwinkels Nederland, Parallelweg 4, 9919 AC Loppersum.
De deelnemende wereldwinkel krijgt een door Wereldwinkels Nederland mede ondertekende
overeenkomst retour gezonden.
Het e-mail adres (1) van de wereldwinkel geldt als Gebruikersnaam voor het inloggen op de website
van Wereldwinkels Nederland. Naar het e-mailadres wordt een Wachtwoord gezonden.
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