OVEREENKOMST INZAKE JURIDISCHE ONDERSTEUNING
Ondergetekenden, Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen, hierna te noemen, BAV en
het bestuur van de voetbalvereniging …………………………………..………………..,
Secretariaat houdende te (adres:)………………………………….….…..……………….,
Postcode:………………………Plaats:…………………….……………………………………….,
Contactpersoon ondersteuningsaanvraag:……………………………………………..,
Email adres aanvrager: ……………………………...@..........................................,
lid van de BAV, hierna te noemen, aanvrager * ( zie bijlage onder A),

komen het navolgende overeen:
1. Op verzoek van aanvrager adviseert en ondersteunt de BAV de aanvrager bij een in- en / of
externe zaak.
2. Telefonisch en / of digitaal gevraagde en daarop door de BAV verstrekte informatie voor de
aanvrager kosteloos is.
3. Wanneer de aanvrager de voorkeur uitspreekt, of wanneer de BAV het nodig / beter acht de
zaak nader te inventariseren door middel van een bezoek aan de aanvrager, worden in beide
gevallen aan de aanvrager voor het / de bezoek(en) van de BAV adviseur(s) geen kosten in
rekening gebracht. Dit ongeacht de afstand, en ongeacht het aantal door de BAV afgevaardigde adviseurs.
4. Als na onderling overleg wordt besloten de zaak verder in behandeling te nemen door het
inschakelen van een extern deskundige, hierna te noemen jurist, dan draagt de BAV in de
kosten van het eerste advies van de jurist, een bedrag van maximaal € 100,00 bij. Mochten
de externe kosten hoger uitvallen dan de genoemde bijdrage van € 100,00, dan worden deze
meerkosten aan de aanvrager doorbelast. Zie lid 6.
5.

De aanvrager krijgt daarnaast van de BAV een tegemoetkoming van € 25,00 per uur
op het honorarium van de ingeschakelde jurist tot een maximum van 6 uren per zaak.

6. De eerste factuur van de jurist m.b.t. de gewerkte uren wordt door de BAV aan de jurist betaald. Bij de doorberekening aan de aanvrager wordt rekening gehouden met het onder lid 4
en het onder lid 5, in dezen gestelde. De aanvrager verplicht zich tot het, binnen 14 dagen na
factuurdatum, betalen aan de BAV van de aan haar gezonden nota.
Aanvullende nota’s boven de onder lid 5 aangegeven 6 uren per zaak, worden door de jurist
rechtstreeks naar de aanvrager gezonden en dienen ook rechtstreeks aan de jurist te worden
betaald.
Het gestelde in deze overeenkomst is exclusief de door de jurist eventueel gemaakte extra
kosten* ( zie de bijlage onder D). De extra kosten worden aan de aanvrager netto ( een op
een ) doorbelast.
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-27. Indien partijen het noodzakelijk achten, de jurist voor meer dan de onder artikel 5 genoemde
6 uren in te schakelen, de honorariumkosten en de bijkomende extra kosten, zoals vermeld
in de tot deze overeenkomst behorende bijlage, geheel voor rekening van de aanvrager komen.
De BAV heeft afspraken met enkele juristen die ingeschakeld kunnen worden voor onze lidverenigingen.
Voor behandeling van deze aanvraag voor Juridische Ondersteuning zal onderstaande jurist
worden ingeschakeld:
De
Heer/Mevrouw,
______________________________________________________

M r. :

Gevestigd te: ___________________________________________________
Adres: __________________________________
Postcode: _____________________
E-mailadres: __________________________@____________________
De honorariumkosten bedragen € ……………. per uur, exclusief BTW.
Aldus overeengekomen en in 2-voud opgemaakt te …………….………….., op ….. - …… 201….

Algemeen Bestuur BAV
G. Stuivenvolt, portefeuillehouder JO a.i.:
ger:

Statutair gemachtigden van de aanvra-

Handtekening, (eventueel p/o.) :
Naam ( 1 ) : ________________________

Naam ( 2 ) : __________________________

__________________________________

Handtekening (1):

--------------------------------------------------------

Handtekening (2):

---------------------------------------------------------

Bijlage

OVEREENKOMST INZAKE JURIDISCHE ONDERSTEUNING
A) Wanneer een aanvrager geen lid is van de BAV dient zij eerst lid te worden. Dit lidmaatschap geldt voor een periode van in ieder geval vijf verenigingsjaren. Te weten het op het
moment van de aanvraag lopende verenigingsjaar en de daarop aansluitende 5 verenigingsjaren.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
De contributie voor het lopende en de daarop volgende verenigingsjaren zal jaarlijks in het
vierde kwartaal, van het dan lopende kalenderjaar, via automatische incasso, dienen te worden voldaan
B) Indien bij een aanvraag nog een of meerdere amateurvoetbalvereniging(en) is / zijn betrokken, welke geen BAV lid is / zijn, zal / zullen deze voetbalvereniging(en) voor in ieder geval
5 jaar lid dienen te worden. Zie het gestelde onder A in deze tot de overeenkomst behorende
bijlage.
C) De bepalingen in deze overeenkomst gelden voor het lopende verenigingsjaar. Zie onder A.
D)
•
•
•
•
•

Onder extra bijkomende kosten van de jurist of advocaat worden onder meer verstaan:
reis- en verblijfkosten;
griffierechten;
deurwaarderskosten;
proceskosten t.b.v. een rechtsgeding;
kosten t.b.v. een civiele procedure, een arbitrageprocedure, een tuchtrechtelijke procedure,
een bestuursrechtelijke procedure, fiscale procedures;
• kosten t.b.v. een beslaglegging;
• andere bij ondertekening niet voorziene kosten;
Beide partijen spreken de intentie uit om deze overeenkomst volledig na te leven.
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de vereniging / aanvrager zullen alle
tot dan gemaakte kosten aan aanvrager in rekening worden gebracht, met in achtneming van
een heroverweging door de BAV van het in de overeenkomst gestelde in lid 4 en in lid 5.
Mei 2017, Algemeen Bestuur BAV / Portefeuillehouder Juridische Ondersteuning / Werkgroep
J.O.

