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ZeelandBruist is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid en heeft als
sociale onderneming als doel: “Aanjagen, versnellen, faciliteren en bevorderen
van sociale innovatie, om bij te dragen aan een florerende samenleving”
(verkorte formulering).
ZeelandBruist verstaat onder ‘partners’ zowel opdrachtgevers voor betaalde
werkzaamheden, als organisaties waarmee in partnerschap zonder of tegen
(gereduceerde) betaling wordt samengewerkt. Partners kunnen zijn:
burgerinitiatieven, bedrijven, overheden en andere organisaties.
ZeelandBruist stelt met partners overeenkomsten op voor samenwerking,
waarin wordt uitgegaan van en gestreefd naar realisatie van maatschappelijke
en ecologische waarden. Daarbij behoren:
Samenwerken in de geest van: ‘samen juiste, goede en mooie dingen doen’, ten
bate van ‘het geheel’, gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid, waarbij
de gezamenlijke zorg voor een goede onderlinge relatie als een wezenlijke en
waardevolle randvoorwaarde geldt;
Gelijke behandeling van elkaar, ongeacht verschillen van welke aard dan ook;
Respect voor de unieke kenmerken van iedere persoon en organisatie en een
daarop gerichte verschillende behandeling van elkaar;
Persoonlijke ontwikkeling van alle betrokken personen;
De code sociale ondernemingen1;
De Sustainable Development Goals2;
Gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor fysieke producten van de
samenwerking.

Zie https://www.codesocialeondernemingen.nl/
SDG: de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, zie
https://www.sdgnederland.nl
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Overeenkomsten worden als ‘conscious contracts’3 ontwikkeld in co-creatie met
partners. Punten waarover ZeelandBruist in het kader van de samenwerking
afspraken wil maken zijn in ieder geval:
De aard van de samenwerkingsrelatie en de rollen en verantwoordelijkheden
van ZeelandBruist, de partners en eventueel andere betrokken partijen,
inclusief periodiek afstemmingsoverleg, dat op basis van voortschrijdende
inzichten en ontwikkelingen en met wederzijds goedvinden tot aanpassingen in
afspraken over de hieronder vermelde onderwerpen kan leiden;
De inhoud van de activiteiten van ZeelandBruist en partners;
De planning van de activiteiten van ZeelandBruist en partners;
De inzet in uren en eventuele andere kostenposten van ZeelandBruist en
partners;
De financiële vergoedingen, die ZeelandBruist en partners aan elkaar betalen,
evenals de wijze van facturatie en de onderleggers daarvoor (uren- en
kostenregistratie), betalingstermijnen en eventuele andere betalingscondities;
De informatie, die ZeelandBruist en partners van elkaar nodig hebben en
elkaar zullen verstrekken;
Vertrouwelijkheid;
Intellectueel eigendom;
Aansprakelijkheid;
PR- en communicatie-uitingen over de activiteiten van ZeelandBruist en
partners (naam- en logovermelding e.d.);
Voorwaarden rond eventuele voortijdige beëindiging van de overeenkomst.
Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden van partners, waarover geen
mondelinge of schriftelijke afspraken met ZeelandBruist zijn gemaakt, zijn niet
van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten.
ZeelandBruist heeft tijdens de uitvoering van de overeenkomst het recht om
derden in te schakelen. ZeelandBruist communiceert hierover tijdig naar de
partner(s), met opgaaf van redenen.
Indien in de overeenkomst is opgenomen dat een bepaald lid van
ZeelandBruist bepaalde werkzaamheden zal verrichten, behoudt ZeelandBruist
het recht om deze werkzaamheden door een ander lid of een derde te laten
uitvoeren. ZeelandBruist communiceert hierover tijdig naar de partner(s), met
opgaaf van redenen.
ZeelandBruist kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden,
dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. ZeelandBruist kan een dergelijke
vergissing of verschrijving eenzijdig bindend corrigeren.
Indien de samenwerking zonder ondertekende overeenkomst(en) wordt
afgebroken, heeft ZeelandBruist het recht om geleverde producten en diensten
in rekening te brengen bij de partner(s) aan wie geleverd is.

Zie https://derechtmakers.nl/waarom-leiden-innovatieve-conscious-contracts-tot-goederelaties-en-betere-uitkomsten/
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ZeelandBruist sluit aansprakelijkheid voor schade uit, ongeacht de aard van de
schade en ongeacht wie de schade lijdt.
ZeelandBruist kan besluiten om aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade
die zij als bedrijf berokkent (bedrijfsaansprakelijkheid) tot maximaal de waarde
van een maand werk in het kader van de opdracht voor of de samenwerking
met de partner(s) die de schade lijdt of lijden, of tot maximaal de uitkering van
de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Bij een niet samen oplosbaar conflict tussen ZeelandBruist en een of meerdere
partners, stellen partners samen een onafhankelijke mediator aan om met
partijen tot een oplossing te komen. Indien partijen het niet eens worden over
de selectie van een mediator, stelt elke partij een mediator aan. Elke mediator
dient te verklaren te streven naar optimale samenwerking met de andere
mediator(s) en te streven naar een oplossing die ‘goed is voor het geheel’. De
eventuele kosten van de mediation komen in gelijke mate voor rekening van
ZeelandBruist en de partner(s) waarmee het conflict bestaat.
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