OneWorld Media
Tussen de Bogen 36
1013JB Amsterdam
invoices@oneworld.nl
085-01 66 044

Ben & Jerry’s Nederland
Tav L van Geel
Hofplein 19, 3032 AC, Rotterdam

Overeenkomst
Op 23 augustus 2022 zijn we met elkaar overeen gekomen dat Ben & Jerry’s Nederland partner wordt
van een serie van 3 journalistieke producties “de opmars van xenofobie” geproduceerd door OneWorld.
Onafhankelijke ‘uitzoekjournalistiek’ vertaald in een multimediaproductie (magazine en online) op een
specifiek maatschappelijk thema.
In deze overeenkomst beschrijven we de werkafspraken. Bij akkoord zien wij graag één getekend
exemplaar retour, voor eventuele vragen zijn wij uiteraard bereikbaar. Wij kijken uit naar een mooie
samenwerking!
1. Omschrijving partnerschap
Ben & Jerry’s Nederland en OneWorld gaan een samenwerking aan. Ben & Jerry’s Nederland wordt
partner van de serie “de opmars van xenofobie”. OneWorld is verantwoordelijk voor de onafhankelijke
insteek, productie, opmaak, beeldmateriaal, eindredactie en publicatie van de edities op alle offline en
online OneWorld kanalen. Ben & Jerry’s Nederland draagt als partner financieel bij en maakt
deze thematische serie mede mogelijk.
De partner van de serie “de opmars van xenofobie” wordt in de publicatie vermeld als partij die deze
serie mede mogelijk heeft gemaakt. Daarbij wordt duidelijk aan de lezer uitgelegd hoe de publicatie tot
stand is gekomen en wat de rol van de betrokken partners is (financiële bijdrage). OneWorld zal in het
kader van transparantie, online en in het magazine, een relevant deel van de gemaakte afspraken met
partners openbaar maken.
OneWorld biedt geen garantie op bepaalde uitkomsten. We bieden aan de betrokken partners
geen inhoudelijke invloed op het onderzoek. We kunnen op voorhand geen onderwerpen uitsluiten.
Wij geven geen garantie op een rol of bronvermelding van de partner in de uiteindelijke publicatie.
Ons streven is om een zo volledig mogelijk beeld van het thema en de (eventuele) keten neer te zetten
en spelers, groot en klein, indien relevant te raadplegen.
Dit alles om de onafhankelijke
journalistiek en daarmee de geloofwaardigheid van de serie “de opmars van xenofobie”, OneWorld
én de betrokken partner, te borgen.

2. Levertermijn
De publicatie van de serie “de opmars van xenofobie” vindt plaats in november 2022. De online artikelen
verschijnen gedurende de maand november online.
3. Kosten
De kosten de serie van 3 artikelen “de opmars van xenofobie” bedraagt € 16.000,- excl. btw.

4. Facturatieproces
De kosten worden voorafgaand publicatie in rekening gebracht:

5. Werkafspraken partnerschap OneWorld
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Missie partner is niet in strijd met missie OneWorld
Redacteur(en) worden toegewezen op basis van thema/onderwerp
Redactionele opzet wordt gedeeld met partner
Content wordt journalistiek en onafhankelijk gecreëerd
Content wordt gepubliceerd op de afgestemde OneWorld mediakanalen
Partner mag met bronvermelding content verspreiden over partner mediakanalen

6. Algemene Voorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden OneWorld Partners 2022 van
toepassing. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.

7. Ondertekening
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Algemene Voorwaarden Partners OneWorld 2022
Definities
• OneWorld Media: Journalistiek platform voor een eerlijke duurzame wereld. Gevestigd
in , Tussen de Bogen 36, 1013 JB te Amsterdam. Licentiehouder en uitgever
van OneWorld.
• Opdrachtbevestiging of Overeenkomst: De Overeenkomst die tussen OneWorld
Media en Partner tot stand komt, betreffende de levering door OneWorld Media van
producten of diensten aan Partner, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle
(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.
• Partner: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met OneWorld Media een Overeenkomst
aangaat.
• Partnerbijdrage: Het bedrag dat de Partner aan OneWorld Media verschuldigd is.
• Partnercriteria: De door OneWorld Media opgestelde criteria betreffende het profiel van
een Partner van OneWorld Media.
Totstandkoming en beëindiging van de Overeenkomst
• De Overeenkomst komt tot stand nadat een schriftelijke bevestiging van de Partner
is verzonden aan OneWorld Media.
• OneWorld Media stelt een opdrachtbevestiging op met daarin opgenomen eventuele
specifieke afspraken over looptijd, facturatie en de levering van
de afgestemde diensten en/of producten.
• De Opdrachtbevestiging dient door zowel OneWorld Media als de Partner ondertekend te
worden.
• De Opdrachtbevestiging dient binnen een termijn van maximaal veertien dagen na het
verzenden ervan ondertekend retour ontvangen zijn.
• Indien de Partner in strijd handelt met het bepaalde in de Opdrachtbevestiging en de
Algemene Voorwaarden, is de Partner direct in verzuim. OneWorld Media is - onder
behoud van alle wettelijke rechten die haar in dat geval toekomen - gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat dit tot enige
schadevergoedingsplicht leidt.
• OneWorld Media behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst zonder opgaaf van
redenen te beëindigen, zonder hiermee tot enige schadevergoeding of restitutie van
betalingen jegens de Partner gehouden te zijn.

Betaling
• Betaling vindt plaats op basis van de overeengekomen afspraken in de
Opdrachtbevestiging.
• Betaling van de partnerbijdrage dient 30 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven
op rekening van OneWorld Media.
• Indien de Partner in gebreke blijft met (tijdige) betaling of met andere verplichtingen,
heeft OneWorld Media het recht haar dienstverlening op te schorten of eventuele
publicaties of uitkomsten te verwijderen, hetgeen nimmer tot enige aansprakelijkheid aan
haar zijde kan leiden.
• OneWorld Media heeft het recht om de partnerbijdrage ieder jaar te indexeren conform de
Prijsindexcijfers Commerciële Dienstverlening van het CBS. Deze indexering levert geen
zelfstandige opzeggingsgrond voor de Partner op.
• De opschortingsbevoegdheid loopt in ieder geval zo lang als dat de Partner in gebreke
blijft te voldoen aan zijn verplichtingen, waaronder ook kan worden verstaan het voldoen
van de kosten die gemoeid zijn met de incasso van de verschuldigde partnerbijdrage.
• OneWorld Media zal, indien de partner zijn verplichtingen niet nakomt, de Partner in de
gelegenheid stellen diens verplichtingen alsnog integraal na te komen binnen een
redelijke termijn. Indien de Partner niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde
termijn is overgegaan tot betaling respectievelijk het alsnog voldoen aan een andere
verplichting, komt OneWorld Media de bevoegdheid toe de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, hetgeen de vordering tot integrale nakoming onverlet
laat.
• Kosten die voortvloeien uit het niet, of niet op tijd, betalen van de factuur komen voor
rekening van de Partner, die deze kosten – naar redelijkheid gemaakt – niet zal
betwisten.
Eenzijdig wijzigingsbeding
• OneWorld Media is gerechtigd één of meerdere bepalingen van de Algemene
Voorwaarden Partners te wijzigen.
• Wijzigingen zullen door OneWorld Media per email kenbaar gemaakt worden minimaal een
maand voordat de wijzigingen van kracht gaan.
• Indien de Partner niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen dan heeft hij de
bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de toepasselijke
opzegtermijn. Tot aan de einddatum gelden de oude Algemene Voorwaarden en daarbij
horende partnerbijdrage.
• Indien de Partner na aankondiging van een wijziging de Overeenkomst niet opzegt, zullen
de Algemene Voorwaarden en de wijzigingen daarop gelden vanaf een maand na
aankondiging van de wijziging.
Partnercriteria
De Partner dient aan de navolgende criteria te voldoen:
• Uit de doelstellingen of activiteiten van de Partner moet af te leiden zijn dat de organisatie
of onderneming bijdraagt aan een eerlijke en duurzame wereld.
• De missie en de activiteiten van de partner mogen niet oproepen tot geweld, rechts- of
links extremistisch zijn of discriminerend, niet-respectvolle uitingen bevatten.

Overige verplichtingen Partner, vrijwaring en overmacht
• OneWorld behoudt zich het recht voor om geplaatste content die valt onder de
Overeenkomst aan te passen of te verwijderen.
• De Partner zal OneWorld Media niet aansprakelijk stellen, en OneWorld Media zal nimmer
enige aansprakelijkheid erkennen, voor een eventuele schending van het auteursrecht of
enig ander recht op de betreffende werken, door derden op grond van het door de partner
aangeleverde materiaal.

•
•
•

•
•

De Partner vrijwaart OneWorld Media voor alle mogelijke claims die voortvloeien uit zijn
eigenlijk of oneigenlijk gebruik van OneWorld (waaronder schending van intellectuele
eigendomsrechten).
De Partner kan nimmer geleden (imago) schade verhalen op OneWorld Media als gevolg
van geleverde producten en/of diensten door OneWorld Media.
Deze Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht; partijen gaan geen maatschap
aan. De Partner vrijwaart OneWorld Media van aanspraken door derden uit hoofde van
een beweerdelijke maatschap, of enige andere vennootschapsrechtelijke
band, tussen OneWorld Media en de Partner.
Indien OneWorld Media door een oorzaak die buiten haar macht ligt haar dienstverlening
niet kan leveren of continueren (zoals downtime van de website OneWorld.nl), dan is er
sprake van overmacht, in welk geval geen schade vergoed zal worden aan de Partner.
Partner is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens bij
OneWorld Media (bijvoorbeeld gewijzigde gegevens van het
contactpersoon of facturatiegegevens). Kosten voortvloeiend uit het niet of niet tijdig
doorgeven van gewijzigde gegevens worden in rekening gebracht van de Partner.

Privacy
• Om haar diensten te kunnen bieden, dient OneWorld Media bedrijfs- en/of
persoonsgegevens te verzamelen.
• OneWorld Media draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens
voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Rechtskeuze en bevoegde rechter
• Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen
van geschillen omtrent deze overeenkomst, onverminderd de bevoegdheid van beide
partijen zicht te wenden tot de President van die rechtbank teneinde een voorlopige
voorziening te vragen.
Slotbepalingen
• Partner is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij OneWorld Media hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
• OneWorld Media is gerechtigd voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst derden in te schakelen.

