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RAAMOVEREENKOMST 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1. ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V., een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te xxxx en kantoorhoudend te xxxx aan de 

xxxx, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer S.  

(“Zonnebloem”); 

en 

2. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE , een vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te xxxx 

en kantoorhoudend te xxxx aan de xxxx, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

het bestuur, bestaande uit [namen] (de “Bond”), 

hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”, 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

 Zonnebloem (aanvullende) (natura)uitvaartverzekeringen aanbiedt; 

 de  Bond de belangen behartigt van de bij haar aangesloten uitvaartverenigingen in de 

provincie  (de “Uitvaartverenigingen”); 

 de Uitvaartverenigingen zich bezig houden met het zonder winstoogmerk (doen) 

verzorgen van de uitvaart van hun leden en niet-leden; 

 de  Bond en de Uitvaartverenigingen met Zonnebloem samenwerken ter  behartiging 

van de belangen van de leden van de Uitvaartvereniging, door -onder meer- enerzijds 

de leden de mogelijkheid te bieden aanvullende financiële voorzieningen te treffen 

voor de verzorging van de uitvaart door middel van de (aanvullende) 

(natura)uitvaartverzekeringen van Zonnebloem en anderzijds om nieuwe leden voor de 

Uitvaartverenigingen te werven; 
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 de  Bond de Uitvaartverenigingen de gelegenheid wenst te bieden op een 

gestandaardiseerde wijze met Zonnebloem samen te werken en Partijen in dat kader 

overkoepelende afspraken hebben gemaakt over het verrichten van administratieve 

diensten door de Uitvaartverenigingen voor Zonnebloem;  

 de  Bond voorts bepaalde administratieve werkzaamheden voor Zonnebloem kan 

verrichten en thans verricht (de “Diensten”); 

 Zonnebloem behoefte heeft aan de uitvoering van de Diensten door de  Bond en 

jaarlijks een budget vrij zal maken en zal aanwenden voor het afnemen van de 

Diensten bij de  Bond; 

 Partijen de ter zake gemaakte afspraken in de onderhavige raamovereenkomst (de 

“Raamovereenkomst”) wensen vast te leggen, waarmee Partijen tevens overeenkomen 

dat de eerder gesloten raamovereenkomst wordt vervangen door de 

Raamovereenkomst, 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1.-  Informatieverstrekking  Bond  

 

1.1 De  Bond zal de Uitvaartverenigingen informeren over de mogelijkheden van een 

samenwerking met Zonnebloem. Hiertoe zal Zonnebloem de  Bond van relevante 

informatie over haar (aanvullende) (natura)verzekeringen voorzien. De  Bond zal 

Zonnebloem voorts steeds bij de informatieverstrekking aan de 

Uitvaartverenigingen betrekken.  

 

1.2 De  Bond zal Zonnebloem in dat kader op haar verzoek de contactgegevens van de 

Uitvaartverenigingen ter beschikking stellen, zodat Zonnebloem de 

Uitvaartverenigingen kan benaderen. 
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1.3 De  Bond zal de Uitvaartverenigingen adviseren Zonnebloem in de gelegenheid te 

stellen namens de betreffende Uitvaartvereniging haar leden te informeren over de 

mogelijkheden van (aanvullende) voorzieningen voor de kosten van hun uitvaart.  

 

1.4 Indien Zonnebloem en een Uitvaartvereniging gaan samenwerken, zal Zonnebloem 

met de betreffende Uitvaartvereniging een samenwerkingsovereenkomst sluiten 

overeenkomstig het model dat is bijgevoegd als Bijlage 1. De  Bond ontvangt 

daarvan een kopie. 

 

1.5 De  Bond en Zonnebloem zullen regelmatig overleggen over de goede uitvoering 

van de Raamovereenkomst. Zonnebloem zal hiervan gespreksverslagen opstellen. 

 

2.- Diensten  Bond 

 

2.1 In aanvulling op haar werkzaamheden genoemd in artikel 1 van de 

Raamovereenkomst, zal de  Bond diverse administratieve diensten voor 

Zonnebloem verrichten. Deze administratieve diensten houden onder meer 

verband met het ten behoeve van Zonnebloem beheren en up to date houden van 

de contactgegevens en overige relevante gegevens van de Uitvaartverenigingen. 

Voorts zal de  Bond als eerste aanspreekpunt voor Zonnebloem fungeren en 

hiertoe de daar uit voortvloeiende werkzaamheden verrichten (de “Diensten”).  

 

3. Verplichtingen  Bond als opdrachtnemer  

 

3.1  De  Bond zal bij het verrichten van de Diensten de zorg van een goed 

opdrachtnemer in acht nemen. 

 

3.2 De  Bond zal er voor zorg dragen dat de Diensten worden verleend. De  Bond 

verbindt zich hierbij haar volledige kennis, arbeid en ervaring ter beschikking te 

stellen aan Zonnebloem voor de uitvoering van de Diensten.  
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3.3 Zonnebloem is bevoegd aanwijzingen te geven omtrent de uitvoering van de 

Diensten. 

 

3.4 De  Bond informeert Zonnebloem periodiek over de uitvoering van de Diensten en 

waarschuwt zo nodig tijdig over feiten en omstandigheden die het welslagen van 

de Diensten in de weg staan. De  Bond draagt de eindverantwoordelijkheid voor de 

voortgang van de uitvoering van de Diensten.  

 

4.- Facturering en betaling 

 

4.1 Zonnebloem zal in januari van een jaar een vast bedrag bepalen dat zij in dat jaar 

zal aanwenden voor het afnemen van de Diensten van de  Bond. Dit vaste bedrag 

zal zij in januari van een jaar schriftelijk aan de  Bond mededelen. 

 

4.2 In afwijking van artikel 4.1 van de Raamovereenkomst, heeft Zonnebloem voor het 

lopende jaar 2011 het vaste bedrag bepaald op EUR xxxx,00 (zegge: xxxx euro). 

 

4.3 De  Bond zal op basis van een factuur in januari van een jaar de kosten voor de 

Diensten ter hoogte van het vaste bedrag bij Zonnebloem in rekening brengen. 

 

4.4 Zonnebloem zal deze factuur binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de 

factuur voldoen op het door de  Bond verstrekte bankrekeningnummer. 

 

4.5 Zonnebloem zal niet gehouden zijn facturen te betalen waarin een hoger bedrag 

dan het conform artikel 4.1 van de Raamovereenkomst vastgestelde bedrag aan 

Zonnebloem in rekening wordt gebracht. 

 

5.- Duur en beëindiging van de Raamovereenkomst 
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5.1 De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van 

[datum].  

 

5.2 De Raamovereenkomst kan door ieder der Partijen jaarlijks per 1 januari van een 

jaar per aangetekend schrijven worden opgezegd, met inachtneming van een 

opzegtermijn van 3 (drie) maanden.  

 

5.3 Ontbinding van de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang is mogelijk in de 

navolgende gevallen: 

 

a) in geval van surseance van betaling of faillissement van een Partij;  

b) indien een Partij wordt ontbonden dan wel haar activiteiten geheel staakt of 

overdraagt; 

c) indien in redelijkheid niet van de opzeggende Partij gevergd kan worden dat 

zij de nakoming van de Raamovereenkomst doet voortduren. 

 

5.4 Ontbinding van de Raamovereenkomst is mogelijk in geval één van Partijen na 

schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekend schrijven gedurende meer dan 7 

(zeven) dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Raamovereenkomst na te 

komen. 

 

5.5 Zonnebloem zal door de opzegging of ontbinding van de Raamovereenkomst door 

Zonnebloem niet gehouden zijn de  Bond schadevergoeding, uit welke hoofde dan 

ook, te betalen.  

 

6.- Geheimhouding  

 

6.1 Partijen zullen de Raamovereenkomst en de in dat kader gemaakte afspraken en 

gewisselde gegevens vertrouwelijk behandelen. 

 

7.- Overige bepalingen  
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7.1 Deze Raamovereenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Partijen met 

betrekking tot de samenwerking en het verrichten van de Diensten door de 

Uitvaartverenigingen voor Zonnebloem en vervangt daarmee alle eerdere hierop 

betrekking hebbende overeenkomsten en overeenstemmingen, mondeling, 

schriftelijk of anderszins, tussen de Partijen.  

 

7.2 Wijzigingen van de Raamovereenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze 

schriftelijk zijn aangegaan en door de Partijen zijn ondertekend.  

 

7.3 Indien enige bepaling in deze Raamovereenkomst ongeldig of niet afdwingbaar 

blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een 

dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. 

Partijen zullen in overleg treden teneinde een zodanige ongeldige of niet 

afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die 

de oorspronkelijke bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht 

mogelijk benadert. 

 

8.- Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 

8.1 Op de Raamovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

8.2 Eventuele geschillen tussen Partijen uit hoofde van of in verband met de 

Raamovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, 

onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie. 

GETEKEND IN TWEEVOUD TE      OP    .  

  

Namens Zonnebloem Uitvaartverzekeringen N.V.  Namens de vereniging „Bond van 

Uitvaartverenigingen in de provincie ‟ 

 

 



 

 

 

  

            

Naam: de heer S.        Naam: [naam] 

Functie: Bestuurder      Functie: Bestuurder  

 

  

 

            

       Naam: [naam] 

       Functie: Bestuurder 

 

 

 

 


