
 
Overeenkomst betreffende wervingsactiviteiten 
 

De ondergetekenden: 
 

1 Linkd B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en met adres Bos- en Lommerplein 

309, 1055 RW ("Linkd"), en 
 

2 [Naam Opdrachtnemer], een [invullen: rechtsvorm], gevestigd te [voorzover van toepassing invullen: zetel] en met adres [invullen: 

adres] ("Opdrachtnemer"),  
 

Zijn het volgende overeengekomen: 
1 Linkd verleent diensten aan aanbieders (de "Aanbieders") van onder andere energieproducten en energiegerelateerde producten (de 

"Producten"). Opdrachtnemer zal in opdracht van Linkd klanten werven voor de Aanbieder(s) door de Producten te promoten en aan 

te bieden aan haar eigen klanten die op dat moment tekenen voor koop en/of verkoop, of huur en/of verhuur van een woning van 

Opdrachtnemer (de "Klanten"). Indien een Klant aangeeft Producten van de Aanbieder(s) te willen afnemen, dan zal Opdrachtnemer 

(i) het contractformulier van de betreffende Aanbieder(s) met de betreffende Klant invullen waarmee onder opschortende voorwaarde 

van aanvaarding door de Aanbieder een contract (het "Contract") wordt gesloten tussen de betreffende Aanbieder(s) en de 

betreffende Klant, en/of (ii) de gegevens van de Klant doorgeven aan de Aanbieder opdat de Aanbieder met de Klant een afspraak 

kan maken voor een verkoopgesprek over bepaalde Producten van de Aanbieder (de "Afspraak"). Opdrachtnemer zal alleen gebruik 

maken van door Linkd/Aanbieder aangeleverd promotiemateriaal. Bij het uitvoeren van de opdrachtwerkzaamheden zal 

Opdrachtnemer alle relevante wet- en regelgeving én in het bijzonder de voorschriften als opgenomen in de toepasselijke 

gedragscode (Gedragscode Energie en Consument 2009, Bijlage 1) in acht nemen.  
 

2 Deze overeenkomst wordt aangegaan per het moment van aanvaarding door Linkd en duurt voort tot en met 31 december [invullen 

per jaartal] (de "Looptijd"). Na afloop van de Looptijd wordt deze overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd met een termijn van 

12 maanden (de "Verlengde Looptijd"). Opzegging kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden tegen het einde van de Looptijd of de 

Verlengde Looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand of overeenkomstig artikel 4 van de Algemene 

Voorwaarden van Linkd. 
 

3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de toepasselijke algemene voorwaarden (Bijlage 2) (de "Algemene Voorwaarden"), heeft 

Opdrachtnemer per afgesloten en aanvaard Contract of gemaakte Afspraak recht op een beloning van Linkd als weergegeven op 

Bijlage 3 (de "Beloning"). De hoogte van de Beloning kan jaarlijks wijzigen. De Beloning betreft de volledige vergoeding waarop 

Opdrachtnemer recht heeft in verband met het betreffende door Opdrachtnemer afgesloten Contract en/of gemaakte Afspraak, 

waaronder voor opbrengsten die de Aanbieder in de toekomst mogelijk ontvangt uit hoofde van het betreffende Contracten, gemaakte 

Afspraken en/of van de betreffende Klant. In verband daarmee bevestigen Partijen dat Opdrachtnemer na het eindigen van deze 

overeenkomst geen recht heeft op een vergoeding als bedoeld in artikel 7:442 Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de Contracten, 

gemaakte Afspraken en/of de Klanten. 
 

4 Opdrachtnemer zal bij het aangaan van deze overeenkomst aan Linkd een eenmalige aanvangsvergoeding betalen van EUR [invullen 

bedrag] (exclusief BTW). Daarnaast zal Opdrachtnemer aan Linkd een jaarlijkse deelnemersvergoeding betalen ten bedrage van 

EUR [invullen bedrag] (exclusief BTW), waarbij geldt dat de deelnemersvergoeding over het eerste jaar wordt aangepast naar rato 

van het in dat kalenderjaar nog resterende aantal maanden. Betaling van de verschuldigde bedragen vindt plaats door middel van 

automatische incasso van de bankrekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verleent in verband daarmee hierbij machtiging aan 

Linkd om eenmalig de aanvangsvergoeding van EUR [invullen bedrag] (inclusief BTW), alsmede elk jaar de jaarlijkse 

deelnemersvergoeding ten bedrage van EUR [invullen bedrag] (inclusief BTW) af te schrijven van bank- of girorekeningnummer 

[invullen rekeningnunmmer] ten name van ‘NAAM OPDRACHTNEMER’, ‘ADRES OPDRACHTNEMER’, ‘PC EN WOONPLAATS 

OPDRACHTNEMER’. Voor het eerste jaar bedraagt de deelnemersvergoeding pro rata EUR [invullen bedrag]. 
 

5 Opdrachtnemer is ermee bekend, en stemt er voor zover nodig mee in, dat overeenkomstig artikel 3.6 van de Algemene 

Voorwaarden, de Aanbieder(s) kan (kunnen) veranderen, zonder dat daarvoor goedkeuring van Opdrachtnemer is vereist. 
 

6 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Linkd van toepassing. 

Linkd B.V.       [Naam Opdrachtnemer] 
 
 
De heer I. Willems                      Naam: 
     Plaats: 
     Datum: 


