Overeenkomst tussen [adverteerder] en Bon Auberge N.V.

OVEREENKOMST
De ondergetekenden:
[adverteerder], gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres], te Curacao, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [contact adverteerder], hierna te
noemen: “[adverteerder]”.
En
Bon Auberge N.V., gevestigd en kantoorhoudende aan het Brionplein 2C, te Curacao, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Gerrit Kornelis Baas, hierna te noemen: “Bon
Auberge”.
Tezamen te noemen “partijen”.
In aanmerking nemende:
-

-

dat [organisatie] in verband met haar marketing activiteiten, objecten wenst te
beschilderen;
dat ervoor gekozen is objecten te gebruiken die deel uitmaken van een onroerend
goed;
dat Bon Auberge bereid is gevonden een object te doen beschilderen, welk object deel
uitmaakt van een in eigendom toebehorend onroerend goed aan de Hoogstraat 63-65
te Otrabanda
dat partijen nadere afspraken wensen te maken omtrent het plaatsen van
vorengenoemd object.

Verklaren als volgt overeen te komen:
Artikel 1
Partijen komen overeen dat [organisatie] de muur als aangegeven in Bijlage 1 [betreft
voorbeeld van de advertentie], welke object in eigendom is van Bon Auberge N.V., gelegen
aan de Hoogstraat te Otrobanda, beschildert.
Artikel 2
Het beschilderen van het in artikel 1 van deze overeenkomst genoemd object zal geschieden
door [organisatie] en/of een door haar aan te wijzen derde. In de beschildering zal de
[organisatie] branding tot uiting komen. De beschildering van dit object dient 6 maanden
gehandhaafd te blijven, met ingang van de datum van het begin van deze overeenkomst. Het
contract eindigt aan het eind van de overeengekomen periode en kan daarna jaarlijks verlengd
worden. [Adverteerder] zal twee maanden voor afloop van de termijn Bon Auberge schriftelijk
informeren of zij deze verlenging voor nog een periode van zes maanden wenst. Zonder dit

schriftelijke informeren wordt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden nogmaals met
zes maanden verlengt.
Artikel 3
In verband met hetgeen overeengekomen is in artikel 1 van deze overeenkomst is
[organisatie] een vergoeding van [het overeengekomen tarief] exclusief o.b. per maand
verschuldigd aan Bon Auberge. Betaling van deze vergoeding geschiedt per maand op de
onderstaande bankrekening van Bon Auberge te Curaçao.







Bank name
beneficiary
Address beneficiary
Account number
Address bank
Swiftcode

: Banco di Caribe
: Bon Auberge
: Brionplein 2C
: 30085901
: Schottegatweg Oost 205
: BDCCCWCU

De plaats op de muur betreft [blok 1] en [blok 2]. Deze plaats staat, inclusief de afmetingen in
de bijlage op pagina 3 omschreven.
Artikel 4
Na beëindiging van deze overeenkomst zal [organisatie] zorgdragen voor het verwijderen van
de aangebrachte beschildering/advertentie.
Artikel 6
Op deze overeenkomst is het recht van Curacao van toepassing en is het Gerecht in Eerste
Aanleg, zittingplaats Curacao bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen.
Artikel 7
Deze overeenkomst treedt op [datum] in werking.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Curaçao, op [datum]

_____________________
[Organisatie]
[Contact organisatie

_________________________
Bon Auberge N.V.
G.K. Baas

Bijlage muur indeling

