
 

 

OVEREENKOMST HANDELSAGENT 

 

Tussen  

enerzijds : {feitelijke vereniging} 

 

 

hier vertegenwoordigd door : {minstens 2 personen} 

 

 

 

verder genoemd ‘Partij één’ 

en 

anderzijds :  DoubleSquare Comm.V. 
  Mandelstraat 72 – 8870 Izegem 
  Ondernemingsnummer : 0725.895.243 - RPR Gent, afd. Kortrijk 
  BTW-nr : BE0725895243 
  Bank : KBC BE31735054734155 – KREDBEBB 
hier vertegenwoordigd door : Yves Martin, zaakvoerder  
 
verder genoemd ‘Partij twee’ 
 
wordt het volgende overeengekomen : 
 

1) Partij één geeft aan partij twee de opdracht om in naam van partij één de ticketverkoop te 
organiseren voor hun {evenementen}. De verkoop zal gebeuren via de website van de 
vereniging “{website}” die door Partij twee opgezet wordt. 

2) Partij twee vangt de verkoop aan op de afgesproken datum en de verkoop gebeurt volgens 
de verkoopsvoorwaarden van Partij één.   

3) Partij twee beschikt ongelimiteerd over alle mogelijkheden om de verkoop van de tickets tot 
een goed einde te brengen.  Partij twee mag hierbij eveneens in naam van Partij één de 
nodige reclame voeren om de verkoop te stimuleren. 

4) Partij twee handelt als vertegenwoordiger van partij één, voor wie zij exclusief optreedt, en is 
de enige vertegenwoordiger van Partij één bij de verkoop van de tickets via de website 
“{website}”. 

5) Partij twee gebruikt bij het afsluiten van de verkoop alle technische mogelijkheden om de 
verkoop tot een goed einde te brengen .  Ieder probleem zal daarbij ter kennis van Partij één 
gebracht worden zodat de verkoop, na overleg tussen partij één en partij twee, tot een goed 
einde kan gebracht worden. 

6) Partij twee zal elk dispuut met de klant afhandelen op de voor Partij één meest geschikte 
wijze. 

7) Partij twee zorgt voor de opvolging van de uitvoering van de overeenkomst. 
8) Partij twee ontvangt de gelden van de verkoop van de tickets op een speciaal voor dit doel 

aangemaakte bankrekening van partij twee, waarop partij twee ten allen tijde volmacht 
houdt en de controle over de financiële verrichtingen bewaart.  Controleert de juistheid van 



 

 

de bedragen.  Controleert of de tickets naar de klant gestuurd werden.  Controleert of de 
tickets voldoen aan de wensen van de klant.  Houdt gedetailleerde informatie bij om de 
afwerking van de verkoop te traceren. 

9) Partij één bevestigt dat elke betaling uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst door de 
klant aan Partij twee een geldige en bevrijdende betaling is. 

10) Partij twee stort op afgesproken tijdstippen de ontvangen bedragen, die deel uitmaken van 
een correcte afhandeling van een verkoopcontract met de klant, door aan Partij één op een 
bankrekening van Partij één. 

11) Partij één beschikt over de mogelijkheid om alle afspraken, overeenkomsten, enz… tussen de 
klant en Partij twee na te kijken en op te volgen. 

12) Partij één is verantwoordelijk voor de finale uitwerking van de overeenkomst namelijk het 
uitvoeren van de vastgelegde voorstellingen.   

13) Mocht Partij één door welke omstandigheid ook de geplande uitvoering van de voorstelling 
of voorstellingen niet kunnen uitvoeren dan geeft Partij één hierbij opdracht aan Partij twee 
om de klant in naam van Partij één schadeloos te stellen ofwel door de aangekochte tickets 
terug te betalen ofwel door op één of andere wijze de klant een alternatief aan te bieden.  
Partij één zal hiertoe de nodige gelden ter beschikking stellen van Partij twee.  

14) Partij twee beheert zelfstandig het klantenbestand en zorgt voor een goede naleving van de 
GDPR wetgeving.   Het is Partij twee derhalve verboden om de bij de verkoop bekomen 
klantengegevens te gebruiken voor welk doel ook ander dan het afronden van het 
verkoopcontract met de klant .  De gegevens van de klant mogen aan geen enkele derde 
partij meegedeeld worden tenzij om redenen opgelegd door de overheid en op gerechtelijk 
bevel. 

15) Partij twee zal de gegevens van de klant verwijderen van haar informatica systeem ten 
laatste 3 maand na afloop van het/de evenement(en) vermeld in artikel 1, tenzij wettelijke 
bepalingen een andere termijn opleggen. 

 
Opgemaakt te Izegem op  
 
 
Voor {feitelijke vereniging} 
 
 
 
 
 
 
 
{naam} {voornaam}, {functie}     {naam} {voornaam}, {functie} 
 
 
Voor DoubleSquare Comm.V. 
 
 
 
 
 
Yves Martin, zaakvoerder. 


