
PARTICIPATIEOVEREENKOMST 
 

Vereniging Professionele Frituurders en  __________________________________ 
 
 

Ondergetekenden: 
 
1. Vereniging Professionele Frituurders, gevestigd te (5502 JW) Veldhoven aan de 

Blaarthemseweg 72, ten deze in opdracht van de vereniging vertegenwoordigd door de heer 
F.H.B. van Rooij, hierna te noemen “ProFri” 

 
en 
 
2. ____________________________________, gevestigd te ____________________________________ aan de  

 
____________________________________________________, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
 
____________________________________________________, hierna verder te noemen “participant”: 

 
 

In aanmerking nemende dat: 
 
 ProFri is een onafhankelijke vakvereniging voor professionele frituurders in Nederland; 
 ProFri stelt zichzelf als doel het vakmanschap en de vakkennis bij haar leden (verder) te 

vergroten om vervolgens samen op basis van professionaliteit, frituurbedrijven en 
gefrituurde producten in een positiever daglicht te zetten bij de consument, en de omzetten 
en rendementen van aangesloten frituurbedrijven daar waar mogelijk te verbeteren;  

 Participant onderkent het belang van ProFri als onafhankelijk vakvereniging voor 
professionele frituurders in Nederland; 

 Participant wil dit belang onderschrijven door het uitdragen van de participatie en door de 
vereniging financieel te ondersteunen; 

 Participant en ProFri over het hierboven genoemde besprekingen hebben gevoerd en de 
gemaakte afspraken hierover wensen vast te leggen in een overeenkomst. 

 
 

Partijen komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1:  Duur overeenkomst, hoogte financiële bijdrage en opzegging 
 
1. ProFri en sponsor gaan een participatieovereenkomst aan voor de duur van een (1) jaar,  

 

van _________________________ tot en met __________________________; 
2. Na ommekomst van de in dit artikel lid 1 genoemde periode zal deze overeenkomst telkens 

stilzwijgend met een jaar worden verlengd; 
3. Participant voldoet per jaar een bedrag van ____________ euro  

 

(zegge: __________________________________________________________________________________   euro) 
exclusief btw. De minimale omvang van dit bedrag wordt door de algemene 
ledenvergadering vastgesteld; 

4. Opzegging van de participatieovereenkomst geschiedt schriftelijk doch uiterlijk drie (3) 
maanden voor het eindigen van de overeengekomen periode; 

5. Het bestuur is te allen tijde bevoegd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten 
indien daarvoor zwaarwegende redenen zijn. 



Artikel 2:  Afspraken en verwachtingen 
 
1. De in artikel 1 lid 3 genoemde financiële bijdrage mag door ProFri vrij worden besteed ter 

dekking van de kosten en activiteiten van de vereniging; 
2. Deze participatie zal partijen niet weerhouden om zich kritisch naar elkaar op te stellen; 
3. Participant krijgt geen exclusiviteit van ProFri, uitgezonderd speciale activiteiten van de 

vereniging waarvoor een extra bijdrage en/of ondersteuning wordt gevraagd, en waarbij dit 
vooraf schriftelijk is overeengekomen; 

4. Participant mag zich “Officieel partner van ProFri” noemen; 
5. ProFri stelt aan participant haar logo beschikbaar, zodat participant daarvan gebruik kan 

maken in haar communicatie; 
6. Participant zal haar participatie actief uitdragen richting haar medewerkers, klanten en 

andere belanghebbenden;  
7. Participant kan binnen het redelijke een beroep doen op ProFri voor ondersteuning van 

activiteiten die door participant worden georganiseerd ten behoeve van eigen medewerkers, 
klanten en andere belanghebbenden; 

8. Deze participatie zal ProFri actief uitdragen richting haar leden; 
9. ProFri neemt het logo van participant op bij diverse uitingen van de vereniging; 
10. ProFri maakt op haar website voor participant een pagina aan met bedrijfsinformatie van 

participant en biedt bezoekers van de website de mogelijkheid om te reageren richting de 
participant; 

11. ProFri zal via de sociale media (Twitter en Facebook) en haar website nieuwsfeiten 
communiceren die door de participant worden aangedragen, waarbij de aandacht zoveel als 
mogelijk verdeeld zal worden met de andere participanten;  

12. ProFri zal tijdig participant informeren over verenigingsactiviteiten en datums van de 
algemene ledenvergadering; 

13. ProFri zal tijdig participant informeren over voorgenomen activiteiten, waaraan participant 
kan deelnemen en waarvoor ProFri aan participant eventueel een extra bijdrage en/of 
inbreng kan vragen; 

14. Een afgevaardigde van de participant mag volgens de statuten van de vereniging aanwezig 
zijn tijdens de algemene ledenvergaderingen en mag, mits vooraf aangekondigd bij het 
bestuur, het woord voeren; 

15. Een vertegenwoordiger van de participant kan door het bestuur van ProFri uitgenodigd 
worden om plaats te nemen in een commissie dan wel in een adviesraad; 

16. Participant ontvangt van ProFri tenminste één keer per jaar een overzicht met de namen van 
alle bedrijven, waarmee een ondernemer lid is van de verenging. Deze lijst mag participant 
niet gebruiken voor commerciële activiteiten of verstrekken aan derden;  

17. Deze participantenovereenkomst wordt ter inzage beschikbaar gesteld aan de leden, zodat 
openheid en transparantie wordt gewaarborgd. 

 
 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te ___________________________________  
 
op datum _______________________________ 
 
 
Namens ProFri,     Namens participant, 
 
Naam: _______________________________________  Naam: _______________________________________ 
 
Handtekening:      Handtekening: 


