VOORWAARDEN ACCEPTANT ZEELANDPAS 2017

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 of diensten 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 of diensten 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 voormelde doelstelling wordt eveneens nagestreefd doordat VVV Zeeland Zeelandpassen aan in
de Provincie Zeeland gevestigde derden zoals accommodatieverschaffers verkoopt, waarna deze
derden de Zeelandpassen weer doorverkopen aan hun gasten en overige personen, zodat die
gasten en overige personen Pashouder worden.

De Acceptant heeft aan VVV Zeeland te kennen gegeven op door VVV Zeeland gestelde
voorwaarden aan Pashouders op vertoon van een Zeelandpas korting en/of andere voordelen te
bieden en ter zake met VVV Zeeland een Overeenkomst te willen sluiten. Op deze Overeenkomst
zijn deze Voorwaarden Acceptanten Zeelandpas van toepassing.

Artikel 1: Looptijd van de overeenkomst
1.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 maart 2017 en eindigt op 28 februari 2018.

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: Door de Acceptant te verlenen korting en/of overige voordelen
1.

Acceptant is verplicht kortingen en/of voordelen te bieden aan elke Pashouder die op vertoon
van de Zeelandpas verzoekt om toegang tot het door de Acceptant aangeboden product of
dienst van toeristische aard. De bedoelde kortingen en/of voordelen blijken uit het door
Acceptant ingevulde en aan VVV Zeeland verstuurde formulier.

2.

De Acceptant is verplicht om op de in lid 1 omschreven wijze de kortingen en/of overige
voordelen gestand te doen aan de Pashouders. Indien en zodra VVV Zeeland vaststelt dat de
Acceptant tekortschiet in de nakoming van deze verplichting, dan zal VVV de acceptant hier
twee maal schriftelijk op wijzen. Indien de Acceptant haar verplichtingen alsnog niet nakomt,
dan kan VVV Zeeland een direct opeisbare boete opleggen ter grootte van € 1.000,- (zegge
duizend euro) per geval met een maximum van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) per
kalenderjaar en is de Acceptant verplicht om aan de Pashouder de schade te vergoeden die
de Pashouder lijdt doordat hij de korting en/of het overige voordeel niet heeft ontvangen.

3.

De acceptant is verplicht de aangeleverde promotiematerialen zichtbaar en herkenbaar op te
hangen of neer te leggen binnen zijn onderneming om de Pashouder te informeren dat zij
gebruik kunnen maken van de ZeelandPas bij de onderneming van de acceptant.

Artikel 3: Registratie van Pashouders in het Intersolve transactiemanagementsysteem
1.

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

2.

Acceptant is verplicht om de verkoop van het toegangsbewijs van het door de Acceptant
aangeboden product van toeristische aard aan de Pashouder te registeren in het Intersolve
transactiemanagementsysteem. Indien registratie in het Intersolve
transactiemanagementsysteem om welke reden dan ook niet tegelijk bij de verkoop van het
toegangsbewijs slaagt, is Acceptant gehouden tot registratie van de verkoop van het
toegangsbewijs en het gebruik van de Zeelandpas, onder de verplichting om de registratie in
het Intersolve transactiemanagementsysteem onverwijld op een later tijdstip uit te voeren.

3.

De Acceptant is verplicht om het Intersolve transactiemanagementsysteem te gebruiken
overeenkomstig de aanwijzingen die VVV Zeeland aan de Pasuitgever ter zake heeft
gegeven.

4.

Indien VVV Zeeland door Intersolve wordt aangesproken tot vergoeding van schade of
anderszins en dit haar oorzaak vindt in een gebruik door Acceptant van het Intersolve
transactiemanagementsysteem dat strijdig is met de aanwijzingen als bedoeld in lid 4 van dit

artikel, is Acceptant verplicht om VVV Zeeland te vrijwaren tegen deze aanspraken van
Intersolve en de door VVV Zeeland geleden schade aan VVV Zeeland te vergoeden.

