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Bedrijfsnaam
, hierna te noemen Bomenpartner, werkt samen met Trees for All om
een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame wereld door bomen te doneren.

DONATIE
De jaarlijkse donatie aan Trees for All bedraagt minimaal 150 bomen. De daadwerkelijke hoogte van de jaarlijkse donatie is
gekoppeld aan een:
Vast begrag
Product of dienst
Marketing campagne
% van de omzet
Anders, namelijk:
. De geschatte jaarlijkse donatie aan Trees for All is €
.
PROJECTEN
Na ontvangst van de donatie, zorgt Trees for All voor dit bedrag voor de aanplant van bomen in Nederland en in het buitenland,
waarbij de helft in Nederland wordt geplant. De plantlocatie in Nederland wordt bepaald door Trees for All. De bomen in het
Geen voorkeur
Vietnam
Madagaskar *
buitenland zijn bestemd voor:
DONATIEBEDRAG
Het donatiebedrag voor de aanplant van één boom bedraagt 5,00 euro. Trees for All heeft het recht om tussentijds het
donatiebedrag aan te passen aan het dan gehanteerde tarief.
PROMOTIE EN COMMUNICATIE
Voor promotiedoeleinden binnen het kader van deze overeenkomst stellen de Partijen logo's en ander beeldmateriaal
ter beschikking aan elkaar. Over en weer geven zij elkaar hierbij toestemming voor het gebruik van naam, logo en ander
beeldmateriaal op de website en andere communicatie-uitingen. Partijen zullen de communicatie-uitingen vooraf met elkaar
afstemmen. Het is de Bomenpartner niet toegestaan om naam en logo van Trees for All op haar producten te plaatsen, tenzij
Trees for All hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.De Partijen plaatsen elkaars logo op hun website met een
link naar elkaars website, tenzij anders overeengekomen. Voorts informeert Trees for All de Bomenpartner via een periodieke
nieuwsbrief, rapportages en/of andere communicatiemiddelen. De Bomenpartner geeft hierbij toestemming voor verzending
van deze informatie.
BETALING DONATIE
De eerste donatie is gelijk aan de minimale bijdrage van 150 bomen en geschiedt direct na ondertekening van deze verklaring.
Trees for All stuurt voor het verschuldigde bedrag een verzoek tot betaling. In december van het huidige jaar wordt de
definitieve donatie opgevraagd. Indien blijkt dat de werkelijke donatie aan het einde van het jaar hoger is dan 150 bomen, stuurt
Trees forAll voor het verschuldigde bedrag een verzoek tot betaling. Eind juni en eind december van ieder volgend jaar vraagt
Trees for All het daadwerkelijke donatiebedrag op bij de Bomenpartner. Trees for All stuurt vervolgens voor het verschuldigde
bedrag een verzoek tot betaling. De Bomenpartner garandeert een jaarlijkse donatie van minimaal 150 bomen.
DUUR
De samenwerking gaat in op
, ná ondertekening van beide Partijen en geldt minimaal voor twee jaar. Daarna
kunnen beide Partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste één maand opzegtermijn. Beide
Partijen behouden het recht om de samenwerking voortijdig te beëindigen indien door het handelen van een van de Partijen de
goede naam of het aanzien beschadigd wordt.
Aldus overeengekomen en ondertekend** op
, te
.
Handtekening						

Handtekening

Bedrijfsnaam

Trees for All
S.M.A. Groenendijk
Directeur

* Zolang de ruimte op het betreffende project het toelaat.
** Na ondertekening geef ik Trees for All toestemming om mijn gegevens te verwerken en op te slaan zoals vermeld in de
privacyverklaring op www.treesforall.nl.

