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DE ONDERGETEKENDEN: 

(1) de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie, gevestigd te (3527 LA) Utrecht aan de 
Koningin Wilhelminalaan 5, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], 
[FUNCTIE], hierna te noemen: “de NVSI”. 

en 

(2) de [gemeente [NAAM] / [NAAM ORGANISATIE], gevestigd te ([POSTCODE]) 
[PLAATS] aan [ADRES], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], 
[FUNCTIE], hierna te noemen: “Gebruiker”, 

Ondergetekenden hierna gezamenlijk te noemen ’Partijen’; 

OVERWEGENDE DAT: 

A. de NVSI als vereniging een platform aan gemeenten en andere publieke organisaties biedt 
voor innovatieve oplossingen binnen het sociale domein. Doel is het bevorderen van 
integrale dienstverlening en met de vanuit de NVSI beschikbare Innovatieve Oplossingen 
leden ondersteuning te bieden bij het vertalen van beleid rond sociale doelen naar de 
uitvoering van beleid waarmee de gemeentelijke dienstverlening samenhangender, 
klantgerichter en (kosten) effectiever kan worden gemaakt; 

B. Gebruiker, zijnde lid van de NVSI, de in deze Overeenkomst vermelde Innovatieve 
Oplossing ten behoeve van de bedrijfsvoering van zijn organisatie wenst toe te passen; 

C. Partijen in deze Gebruikersovereenkomst Innovatieve Oplossingen NVSI (hierna 
‘Gebruikersovereenkomst’) de afspraken ter zake de beschikbaarstelling van de 
Innovatieve Oplossing en bijbehorende diensten aan Gebruiker door de NVSI wensen 
vast te leggen; 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

1. De NVSI zal aan Gebruiker de volgende Innovatieve Oplossing beschikbaar stellen en 
(laten) zorgdragen voor de uitvoering van bijbehorende diensten: 

Innovatieve Oplossing: [VERMELDEN NAAM INNOVATIEVE OPLOSSING] 

 
Een nadere omschrijving van de Innovatieve Oplossing en bijbehorende diensten 
(inclusief de daarbij behorende dienstenniveau’s) is opgenomen in het Productenboek 
Innovatieve Oplossingen NVSI (raadpleegbaar op http://www.nvsi.nl/). 
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2. De ingangsdatum van de Gebruikersovereenkomst (al dan niet met terugwerkende kracht) 
is:  

Ingangsdatum: [DATUM] 

 
De Gebruikersovereenkomst heeft initiële duur van een (1) jaar.  

3. De Gebruiker is voor de beschikbaarstelling van de Innovatieve Oplossing en 
bijbehorende diensten overeenkomstig het Prijzenblad voor de initiële duur de volgende 
jaarlijkse vergoeding(en) aan de NVSI verschuldigd:  

Vergoeding(en): Bedrag (in EUR en excl. BTW) 

[Vaste vergoeding]   

[Variabele vergoeding]   

TOTAAL   

 

4. De ‘NVSI Voorwaarden Innovatieve Oplossingen’ zijn van toepassing. De met een 
hoofdletter in deze Gebruikersovereenkomst geschreven begrippen hebben de betekenis 
als vermeld in voornoemde voorwaarden.  

5. Op de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de 
Gebruikersovereenkomst is de tussen Partijen ter zake gesloten Bewerkersovereenkomst 
NVSI van toepassing.  

6. De navolgende bescheiden maken als bijlage deel uit van de Gebruikersovereenkomst: 
a. de NVSI Voorwaarden Innovatieve Oplossingen;  
b. het Prijzenblad; 
c. de Productenboek Innovatieve Oplossingen NVSI.; 
d. de Bewerkersovereenkomst NVSI. 
Voor zover deze bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn, geldt als rangorde dat het 
hoger genoemde document prevaleert boven het lager genoemde. 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND 

NVSI  Gebruiker 

 ....................................................  

Naam: 

Functie: 

Plaats: 

Datum: 

 .....................................................  

Naam: 

Functie: 

Plaats:  

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lijst van Bijlagen: 

• NVSI Voorwaarden Innovatieve Oplossingen;  
• Prijzenblad; 
• Productenboek Innovatieve Oplossingen NVSI (zie www.nvsi.nl); 
• Bewerkersovereenkomst NVSI. 
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