Chinesebike.nl Licentie Overeenkomst
Chinesebike.nl is een activiteit van AIDA HOLDING

PARTIJEN:

Chinesebike.nl, in deze vertegenwoordigd door ( tekenbevoegd persoon), geboren te Drachten,
d.d. 30 Augustus 1966, woonachtig te (……………), hierna te noemen Licentiehouder,
en
(Partij B, bedrijf), in deze vertegenwoordigd door (tekenbevoegd functionaris)
gevestigd/woonachtig te ………….., hierna te noemen Licentienemer (bedrijfsnaam)

IN AANMERKING NEMENDE:

- Dat Licentiehouder een productielijn, dienst, fabricage en verkoopmodel heeft ontwikkelt
waarbij E-bikes vanuit China worden geassembleerd in Polen, en vervolgens tegen een zeer
scherpe prijs + BTW worden aangeboden in Nederland, in een model zoals online beschreven
via de website http://www.chinesebike.nl

- Dat Licentiehouder wenst, de marketing en de verkoop van de dienst onder te brengen bij
Licentienemer, die deze activiteiten op zich wenst te nemen onder de navolgende condities.

LICENTIEHOUDER EN LICENTIENEMER VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN
OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Overdracht verkoop- en marketing rechten
1.1 Licentiehouder geeft aan Licentienemer het alleenrecht (in een nader te bestemmen
regio) om (product(en) en (dienst(en) en (service(s) volgens deze licentie overeenkomst te
vermarkten en te verkopen, op de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Artikel 2 - Doel van de overeenkomst
2.1 Het doel van de overeenkomst is het optimaliseren van de verkoop van E-bikes, onderdelen
en accessoires en het opzetten en ontwikkelen van een distributienetwerk voor een profijtelijke
exploitatie van de dienst/service. Deze licentie geldt (in een nader te bestemmen regio ) .

2.2 Licentienemer zal zich inspannen om een zo groot mogelijke marktdekking voor de
verkoop in het territoir te verkrijgen.

2.3 Licentiehouder zal niet zonder overleg met Licentienemer , stappen ondernemen om de
verkoop of de bekendheid van het product, (in een nader te bestemmen regio ) te stimuleren.

Artikel 3 - Looptijd van de overeenkomst
3.1 De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekenen
van de overeenkomst.
Artikel 4 – Licentievergoeding
4.1 Licentienemer zal binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst als
licentievergoeding een bedrag van € ………….. overmaken op rekeningnummer …………...
van Licentiehouder, onder vermelding van Chinesebike.nl Licentie Overeenkomst.
Artikel 5 – Verkoopprijs en Royalty’s en Commissie
5.1 Licentienemer is volledig vrij (in een nader te bestemmen regio) , in het bepalen van de
verkoopprijs van de producten, diensten en services binnen de eigen winkel en/of online.
Licentienemer factureert zelf en de marge is het verschil tussen de inkoopprijs van de E-bike,
onderdelen en accessoires zoals vermeldt op www.chinesebike.nl , en Licentienemer’s eigen
verkoopprijs.

5.2 Licentienemer zal voor elk verkocht product, buiten de eigen winkel en/of online (in een
nader te bestemmen regio) om, niet zelf factureren, maar van Licentiehouder een Royalty
vergoeding/commissie ontvangen van 5 % (zegge: vijf procent) op de inkoopprijs, zoals
vermeldt op de website ( www.chinesebike.nl) , excl. BTW. Verkoopt Licentienemer zelf, of
worden er in (in een nader te bestemmen regio), van Licentienemer, bijvoorbeeld 50 Ebikes
met een kostprijs van Euro 500,- verkocht, dan ontvangt Licentienemer een Royalty
vergoeding/commissie van 5% over deze Euro 25.000.

5.3 Door deze Royaltyvergoeding, die een korting is op de inkoopprijs, is Licentienemer in de
eigen regio in potentie altijd diegene met de grootste marge tussen de inkoop en verkoopprijs.
Als licentienemer (in een nader te bestemmen regio) , kan Licentienemer ervoor opteren de
enige locatie te zijn waar Chinesebikes.nl producten en accesoires worden verkocht, door geen
fiat te verlenen aan een online/email bestelling van een plaatselijke ‘concurrent’ .
Licentiehouder zal binnen 30 dagen na ieder kalendermaand aan Licentienemer een
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overzicht van de aantallen verkochte, afgeleverde en betaalde producten verstrekken (in een
nader te bestemmen regio) en daarnaast ook kopieën van deze verkoopfacturen.
Licentienemer zal daarop een factuur aan Licentiehouder doen toekomen. Deze factuur zal
binnen 14 dagen door Licentiehouder aan Licentienemer worden voldaan.

Artikel 6 - Model-, en rechten en productverbeteringen
6.1 Partijen verbinden zich elkaar onmiddellijk in te lichten omtrent iedere concurrerende
activiteit van concurrerende ondernemingen die zij tegenkomen.

6.2 Licentiehouder verplicht zich Licentienemer onmiddellijk in kennis te stellen van de door
hem gevonden verbeteringen van het product/dienst/service, c.q. van de daarbij behorende
knowhow.

6.3 Licentiehouder verklaart dat naar beste eer en geweten is onderzocht of de rechten
onbezwaard zijn maar kan niet uitsluiten dat derden bezwaren kunnen aandragen.

Artikel 7 - Overdracht van rechten
7.1 Licentiehouder blijft na het aangaan van deze overeenkomst eigenaar en houder van
productielijn, dienst en verkoopmodel.

7.2 Partijen zullen niet, anders na schriftelijke toestemming van de andere partij rechten uit
deze overeenkomst overdragen aan derden.

7.3 Deze toestemming kan niet op onredelijke gronden worden onthouden.

Artikel 8 - Productaansprakelijkheid
8.1 De productaansprakelijkheid berust bij Licentiehouder, zie de garantie bepaling op
www.chinesebike.nl/garantie

Artikel 9 - Informatie
9.1 Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Licentiehouder dat hij
Licentienemer alle hem bekende informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook
relevant geacht kon worden voor de beoordeling door Licentienemer met betrekking tot het
aangaan van deze overeenkomst.
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9.2 Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Licentienemer , dat hij
Licentiehouder alle hem bekende informatie heeft verstrekt die op welke manier dan ook
relevant geacht kon worden voor de beoordeling door Licentiehouder met betrekking tot het
aangaan van deze overeenkomst.

Artikel 10 - Concurrentie
10.1 Het is Licentienemer niet toegestaan om binnen vijf jaar na ondertekening van deze
licentie overeenkomst, zonder toestemming van de licentiehouder, kennis van en gevoelige
informatie met betrekking tot leveranciers en fabrikanten met anderen te delen of een soortgelijk
product op de markt te zetten of een belang te hebben bij een bedrijf die dit doet.
Licentiehouder zal niet schromen adequate maatregelen te nemen en te treffen om dit te
voorkomen.

Artikel 11 - Volledigheid
11.1 Deze overeenkomst regelt alle afspraken tussen partijen. Alle eerder mondeling of
schriftelijk gemaakte afspraken komen hiermee te vervallen.

Artikel 12 - Geldigheid van de overeenkomst
12.1 Indien enige bepaling van deze overeenkomst strijdig mocht zijn met dwingend rechtelijke
bepalingen in enig land, waar de commercialisering van het product ter hand word genomen
c.q. met EU-rechtelijke bepalingen, dan zal deze betrokken bepaling nietig zijn doch blijft de
overeenkomst in alle overige aspecten van kracht.
Partijen zullen alsdan onderhandelingen voeren om de nietige bepaling te vervangen door een
zodanige regeling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke
bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd.

Artikel 13 - Geheimhouding en concurrentie
13.1 Beide partijen verbinden zich om de product-knowhow, fabrikanten informatie en
respectievelijk kennis die zij hebben omtrent elkaars wederzijdse activiteiten geheim te houden
voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de activiteiten welke zij in het kader van
deze overeenkomst dienen te verrichten.

13.2 Licentiehouder zal zich onthouden van elke activiteit die een profijtelijke exploitatie van de
dienst en service door Licentienemer nadelig beïnvloedt.
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13.3 Indien Licentiehouder vindingen ontwikkelt welke bedoeld zijn voor (in een nader te
bestemmen regio) , zullen deze als eerste aan Licentienemer aangeboden worden en zal
Licentienemer een redelijke periode, doch niet langer dan drie maanden, de gelegenheid
krijgen hiervoor in onderling overleg eveneens de rechten te verwerven. Indien en voor zover
partijen niet tot elkaar komen, zal Licentiehouder deze rechten elders mogen aanbieden.

Artikel 14 - Beëindiging van de overeenkomst
14.1 Deze overeenkomst kan door partijen onmiddellijk worden beëindigd:

a. In geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, indien door die
wederpartij nog verplichtingen zijn te voldoen;

b. In geval van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze
overeenkomst, eerst na schriftelijk, aangetekende, vruchteloze sommatie met inachtneming van
een herstelperiode van 30 dagen, in welke sommatie de ontbindingssanctie is vermeld;

c. Indien Licentienemer geen verdere zinvolle exploitatiemogelijkheden meer zou zien.

Artikel 15 - Geschillen
15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien geschillen niet in
onderling overleg of door bemiddeling van een onafhankelijke partij kunnen worden opgelost, is
de gewone rechter in Nederland bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te (stad),
op (datum, jaar).

Handtekening Licentienemer

Handtekening Licentiehouder

(functionaris),

(tekenbevoegd persoon),

…………………………………………

…………………………………………
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