
Bemiddelingsovereenkomst voor 
“D.O.E.N.®ers Affiliates van Peter van Asten” 

PARTIJEN 
1. Peter van Asten, met adres Broekstraat 37, 6616 AB Hernen, met KvK-nummer 09108129 

(de Opdrachtgever ) 

en 

2. ……………………………………, met adres ……………………………………………., 

……………………., met KvK-nummer ……………………(de Bemiddelaar/affiliate) 

Opdrachtgever en Bemiddelaar hierna samen: Partijen . 

ACHTERGROND 
1. De Bemiddelaar verbindt zich om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand 

brengen van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en derden (zoals in artikel 7:425 
BW). 

2. Partijen willen hun rechtsverhouding vastleggen in deze overeenkomst (de 
Bemiddelingsovereenkomst ). 

3.  

OVEREENKOMST 

Artikel 1 - Inhoud bemiddeling 
1. De Bemiddelaar zal alles doen wat redelijk is om een geschikte Ondernemer te vinden die 

klant ( Derde ) wordt bij Peter van Asten voor de Opdrachtgever. De Bemiddelaar 
behartigt de belangen van de Opdrachtgever en volgt in principe zijn instructies op. De 
Bemiddelaar is hierbij niet ondergeschikt aan de Opdrachtgever.  

2. De Opdrachtgever geeft alle informatie die de Bemiddelaar kan helpen bij zijn 
werkzaamheden. De Opdrachtgever garandeert de juistheid daarvan. De Bemiddelaar is 
niet bevoegd overeenkomsten te sluiten voor rekening van de Opdrachtgever. 

3. De werkzaamheden van de Bemiddelaar kunnen onder andere uit de volgende 
onderdelen bestaan: Webinars, WORKshops, Masterclasses en lezingen promoten. Een 
wervende video plaatsen op Social Media kanalen. Geïnteresseerden doorverwijzen naar 
Peter van Asten. Een link naar wervende pagina op zijn/haar site plaatsen over Peter van 
Asten. 

Artikel 2 - Duur en opzegging 
1. De Bemiddelaar zal per 1 november 2020 werkzaam zijn voor de Opdrachtgever als 

zelfstandig tussenpersoon voor de bemiddeling bij Peter van Asten. De bemiddelaar werft 
klanten voor Peter van Asten op vrijwillige basis. 

2. Partijen gaan deze Bemiddelingsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. 

3. Partijen kunnen deze Bemiddelingsovereenkomst per mail opzeggen.  



Artikel 3 - Vergoeding 
1. De Bemiddelaar (Affiliate) heeft recht op een vergoeding van 10% van de 

verlengingskosten met een minimum van € 50,00 per jaar terugkerend, zolang de 
aangebrachte klant zijn diensten blijft afnemen bij Peter van Asten en zijn of haar facturen 
betaalt. 

2. Als er geen overeenkomst tot stand komt, is de Opdrachtgever geen vergoeding 
verschuldigd aan de Bemiddelaar. Dit geldt ook als de Bemiddelaar wel werkzaamheden 
heeft uitgevoerd ( no cure no pay ). 

3. Opdrachtgever handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid, als hij deze 
Bemiddelingsovereenkomst opzegt en vervolgens alsnog een overeenkomst afsluit met 
Derde. De Bemiddelaar heeft in dat geval toch recht op de volle vergoeding. 

4. Als de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Derde onder opschortende of 
ontbindende voorwaarde is aangegaan, heeft de Bemiddelaar recht op een vergoeding 
onder dezelfde voorwaarde. 

Artikel 4 - Algemene voorwaarden 

Op deze Bemiddelingsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van ‘D.O.E.N.® ers 
Affiliates’ van toepassing. Deze zijn gepubliceerd op de website: https://petervanasten.nl/wp-
content/uploads/2020/10/Algemene-voorwaarden-voor-D.O.E.N.-ers-Affiliate.pdf  

De Bemiddelaar heeft de algemene voorwaarden overhandigd aan de Opdrachtgever. De 
Opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden, voordat hij de 
Bemiddelingsovereenkomst heeft ondertekend. 

Artikel 5 - Overdracht 

De Bemiddelaar mag deze Bemiddelingsovereenkomst (en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen) niet (gedeeltelijk) overdragen aan derden. 

Artikel 6 - Vrijwaring 

De Bemiddelaar vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden als gevolg van 
het niet (geheel) nakomen van enige verplichting(en) van Bemiddelaar tegenover derden 

Artikel 7 - Kosten en verzuim 
1. De Bemiddelaar moet alle kosten vergoeden die de Opdrachtgever maakt om de 

Bemiddelaar tot nakoming van deze Bemiddelingsovereenkomst te dwingen. 

2. Als een bepaalde verplichting niet wordt nagekomen of een bepaalde termijn voor de 
nakoming van een verplichting verloopt, dan is Bemiddelaar automatisch in verzuim. Een 
ingebrekestelling is niet vereist. 

Artikel 8 - Boetebepaling 

Als de Bemiddelaar zich niet houdt aan de gedragscode van deze bemiddelingsovereenkomst 
(een positieve, wervende houding ten opzichte van de diensten van Peter van Asten) en dit 
niet herstelt, nadat hem daarvoor een redelijke termijn van 14 dagen is gegeven, is hij een 
boete verschuldigd aan de Opdrachtgever. Deze boete van € 50,00 per dag is direct opeisbaar 
en geldt vanaf het moment dat de Bemiddelaar een negatieve uiting heeft verspreidt. 

https://petervanasten.nl/wp-content/uploads/2020/10/Algemene-voorwaarden-voor-D.O.E.N.-ers-Affiliate.pdf
https://petervanasten.nl/wp-content/uploads/2020/10/Algemene-voorwaarden-voor-D.O.E.N.-ers-Affiliate.pdf


Daarnaast moet de nalatende partij de schade vergoeden die de andere partij heeft opgelopen 
als gevolg van de schending van deze bemiddelingsovereenkomst. 

Artikel 9 - Nietigheid 

Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de 
geldigheid van de rest van de Bemiddelingsovereenkomst. Het nietige of vernietigde deel 
wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling 
volgt. 

Artikel 10 - Geheimhouding 

Partijen moeten elkaars vertrouwelijke informatie geheimhouden. 

Artikel 11 - Slotbepaling 
1. Alleen schriftelijke wijzigingen op deze Bemiddelingsovereenkomst zijn geldig. 

2. Alle bijlagen zijn onderdeel van deze Overeenkomst. 

3. Deze Bemiddelingsovereenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Partijen. 

4. Op deze Bemiddelingsovereenkomst is de gedragscode van toepassing. We verwachten 
een positieve, wervende houding ten opzichte van Peter van Asten. 

5.  

Artikel 12 - Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

 

ONDERTEKENING: 
 
 
DATUM:            PLAATS:   

 

HANDTEKENING                                       HANDTEKENING 

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

 

Peter van Asten 

 
Door: Peter van Asten 
Titel: eigenaar 

 

Bedrijfsnaam (i.d.v.t.): 
 

Naam affiliate: 
Titel:  

 


