VOORWAARDEN PASUITGEVER ZEELANDPAS 2015
De Stichting VVV Zeeland, gevestigd te 4357 EB Domburg, gemeente Veere, aan de
Schuitvlotstraat 32, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland te
Middelburg onder nummer 59689897 en geregistreerd bij de Belastingdienst onder
BTW-nummer NL853605877B01, verder te noemen "VVV Zeeland" is rechthebbende op
diverse door VVV Zeeland onder verschillende namen vermarkte
kortingpassen/kortingskaarten, tevens zijnde elektronische gegevensdragers, welke
kortingspas/kortingskaart ongeacht de daarop vermelde naam in het hierna volgende
“Zeelandpas” wordt genoemd, en waarvan de doelstelling is het bevorderen van extra
bestedingen in de provincie Zeeland door de houder van de Zeelandpas (de Pashouder)
tijdens de geldigheidsduur van de Zeelandpas.
De voormelde doelstelling wordt nagestreefd doordat VVV Zeeland met aanbieders c.q.
exploitanten van producten van toeristische aard in de Provincie Zeeland, zoals musea,
attracties, bezienswaardigheden, excursies en evenementen (de Acceptanten)
overeenkomsten sluit op grond waarvan Acceptanten verplicht zijn om de door hen
vermarkte producten of diensten van toeristische aard tegen een gereduceerd tarief aan
Pashouders te verkopen;
De voormelde doelstelling wordt eveneens nagestreefd doordat VVV Zeeland zich inspant
om zoveel mogelijk personen die Zeeland bezoeken c.q. gebruik maken van zaken en/of
diensten van aanbieders c.q. exploitanten van producten van toeristische aard in Provincie
Zeeland, Pashouder te laten worden. In het kader daarvan verkoopt VVV Zeeland in haar
vestigingen Zeelandpassen aan bedoelde personen.
De Pasuitgever is een derde zoals hiervoor bedoeld en heeft aan VVV Zeeland te kennen
gegeven op door VVV Zeeland gestelde voorwaarden Zeelandpassen van VVV Zeeland te
willen kopen, om deze vervolgens op door VVV Zeeland gestelde voorwaarden door te
verkopen aan haar gasten. Pasuitgever heeft ter zake met VVV Zeeland een Overeenkomst
gesloten. Op deze Overeenkomst zijn deze Voorwaarden Pasuitgevers Zeelandpas van
toepassing.
Artikel 1: Looptijd van de overeenkomst
1.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 april 2015 en eindigt op 29 februari 2016.

2.

Deze overeenkomst eindigt niet op de in lid 1 genoemde einddatum, tenzij één van
beide partijen de overeenkomst schriftelijk of per email aan de andere partij heeft
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.

Indien de overeenkomst niet is opgezegd als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt
tussen partijen een nieuwe overeenkomst geacht te zijn ontstaan gelijkluidend aan de
overeenkomst die direct daaraan vooraf ging, zulks met een duur van één jaar en
tegen de alsdan door VVV Zeeland gehanteerde voorwaarden en vergoedingen.

Artikel 2: Koop en levering van de Zeelandpas
1.

Pasuitgever koopt op 1 april 2015 van VVV Zeeland het aantal Zeelandpassen dat
Pasuitgever heeft vermeld op het door hem ingevulde formulier waarmee de
Overeenkomst is gesloten. De totale koopprijs van het ingevulde aantal
Zeelandpassen bedraagt in 2015 Eur 3,31 exclusief BTW per Zeelandpas.

2.

VVV Zeeland zal Pasuitgever ter zake de verkoop als bedoeld in lid 1 een factuur
zenden. Pasuitgever is verplicht het factuurbedrag binnen een termijn van veertien
dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, aan VVV Zeeland te voldoen.

3.

Binnen veertien dagen na volledige ontvangst van het factuurbedrag zal VVV Zeeland
de door Pasuitgever gekochte Zeelandpassen aan Pasuitgever leveren, Franco Huis
Pasuitgever.

4.

Bij elke door VVV Zeeland aan Pasuitgever geleverde Zeelandpas zal VVV Zeeland aan
Pasuitgever tevens één Zeelandpasvouwfolder leveren.

5.

Indien deze overeenkomst wordt voortgezet als bedoeld in artikel 1 lid 3, geldt het
bepaalde in lid 1 van dit artikel, met dien verstande dat de koop alsdan plaatsvindt op
1 maart van het betreffende kalenderjaar tegen de door VVV Zeeland in dat
betreffende kalenderjaar vastgestelde prijs.

6.

Deze overeenkomst houdt tevens een aanbod in van VVV Zeeland aan Pashouder om,
in aanvulling op het in lid 1 van dit artikel genoemde aantal Zeelandpassen, extra
Zeelandpassen van VVV Zeeland te kopen tegen de in het betreffende kalenderjaar
geldende prijs per Zeelandpas. Indien Pasuitgever gedurende de looptijd van de
overeenkomst aan VVV Zeeland mededeelt dat de Pashouder extra Zeelandpassen
wil kopen onder gelijktijdige mededeling van het aantal, komt door deze enkele
mededeling tussen partijen een aanvullende koopovereenkomst tot stand die volledig
beheerst wordt door de bepalingen uit de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3: Terugkoop van de Zeelandpas
1.

Indien Pasuitgever op 1 maart van enig kalenderjaar nog Zeelandpassen in eigendom
heeft waarvan de geldigheid op die betreffende 1 maart is verstreken, kan Pasuitgever
uiterlijk op 1 april van dat kalenderjaar aan VVV Zeeland het aanbod doen om deze
Zeelandpassen van Pasaanbieder (terug) te kopen.

2.

De koopprijs voor de in lid 1 bedoelde Zeelandpassen bedraagt in 2015 Eur 2,80
exclusief BTW per Zeelandpas. De koopprijs voor de in lid 1 bedoelde Zeelandpassen
bedraagt in de jaren na 2015 het alsdan door VVV Zeeland vastgestelde bedrag.

3.

Pasuitgever kan het in lid 1 bedoelde aanbod slechts doen door de in lid 1 bedoelde
Zeelandpassen ten kantore van VVV Zeeland te doen bezorgen, waarbij de ontvangst
van de Zeelandpassen door VVV Zeeland heeft te gelden als acceptatie van het
aanbod.

4.

VVV Zeeland zal binnen 14 dagen nadat Pasuitgever de in lid 1 bedoelde
Zeelandpassen ten kantore van VVV Zeeland heeft doen bezorgen aan Pasuitgever
een creditfactuur verzenden. Binnen 14 dagen na het verzenden van deze
creditfactuur, zal VVV Zeeland het factuurbedrag aan Pasuitgever betalen.

Artikel 4: Wederverkoop van de Zeelandpas aan Pashouders
1.

Pasuitgever zal zich inspannen om zoveel mogelijk Zeelandpassen te verkopen aan
Pashouders.

2.

Pasuitgever is vrij in de bepaling van de prijs van de Zeelandpassen die hij aan
Pashouders verkoopt. Pasuitgever dient bij de vaststelling van de prijs de doelstelling
van de Zeelandpas zoals weergegeven in de considerans van deze overeenkomst en
het bepaalde in artikel 4 lid 1 voorop te stellen. VVV Zeeland adviseert Pasuitgever
een Zeelandpas aan de Pashouder te verkopen tegen een prijs van Eur 4,00 per
Zeelandpas, dan wel de op enig moment door VVV Zeeland geadviseerde prijs.

3.

Pasuitgever is verplicht om voor of doch uiterlijk bij de verkoop van een Zeelandpas
aan een Pashouder:
-

de Pashouder te wijzen op de aan de koop en het gebruik van de Zeelandpas
verbonden voorwaarden, zoals deze zijn opgenomen in de
zeelandpas-vouwfolder als bedoeld in artikel 2 lid 4;

-

de Pashouder te wijzen op Algemene Voorwaarden Zeelandpas voor Pashouders,
te melden dat deze Algemene Voorwaarden op de koop en het gebruik van de
Zeelandpas van toepassing zijn, de Pashouder te melden dat de Algemene
Voorwaarden bij de Pasuitgever ter inzage liggen, de Pashouder te melden dat
de Algemene Voorwaarden kunnen worden gelezen en gedownload van de
website van VVV Zeeland, alsmede dat de Algemene Voorwaarden op eerste
verzoek van de Pashouder kosteloos door VVV Zeeland aan de Pashouder zullen
worden toegezonden;

-

de Pashouder al die informatie te verstrekken die de Pashouder kan bewegen
om zoveel mogelijk gebruik te maken van de voordelen die met de Zeelandpas
kunnen worden behaald. De Pasuitgever verplicht zich in dit kader om zodanig
regelmatig de website www.zeelandpas.nl te raadplegen dat de Pasuitgever up

to date kennis heeft van de Acceptanten in zijn regio en de door hen
geëxploiteerde producten en/of diensten.
Artikel 5: Registratie van Pashouders in het Feratel-registratiesysteem
1.

VVV Zeeland stelt voor de duur van deze overeenkomst aan de Pasuitgever software
en (inlog-) gegevens beschikbaar waarmee Pasuitgever toegang heeft tot het
Feratel-registratiesysteem, voor het gebruik waarvan VVV Zeeland van Feratel een
licentie heeft gekregen.

2.

De Pasuitgever is verplicht om het Feratel-informatiesysteem te gebruiken
overeenkomstig de aanwijzingen die VVV Zeeland aan de Pasuitgever ter zake heeft
gegeven.

3.

Indien VVV Zeeland door Feratel wordt aangesproken tot vergoeding van schade of
anderszins en dit haar oorzaak vindt in een gebruik door Pasuitgever van het
Feratel-registratiesysteem dat strijdig is met de aanwijzingen als bedoeld in lid 3 van
dit artikel, is Pasuitgever verplicht om VVV Zeeland te vrijwaren tegen deze
aanspraken van Feratel en de door VVV Zeeland geleden schade aan VVV Zeeland te
vergoeden.

