
Overeenkomst AVIA Clubsparen 
 

De ondergetekenden: 
 
Gegevens AVIA organisatie 
Marees Zelf Tank Service B.V.  
Postbus 7, 1775ZG Middenmeer 
 
In deze vertegenwoordigd door: ………………………….. 
 
hierna te noemen: AVIA Marees, en 
 
Gegevens Club 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
In deze vertegenwoordigd door: ……………………………………..  en ………………………….. 
 
Gegevens contactpersoon voor het AVIA Clubsparen: 
 
Naam  : ………………………….. 
 
Functie  : ………………………….. 
 
E-mail adres  : ………………………….. 
 
Telefoon : ………………………….. 
 
hierna te noemen: Club 
 
hierna gezamenlijk te noemen “partijen”. 

 

 
Partijen verklaren hierbij in het kader van AVIA Clubsparen een overeenkomst te zijn aangegaan op basis van de 
hieronder genoemde voorwaarden en condities. 
 
1. Aanvang en duur 

Partijen zijn overeengekomen per ……………..  te starten met het AVIA Clubsparen voor onbepaalde tijd.  
 

2. Beschrijving afspraken 
De Club ontvangt bij aanvang kosteloos speciale Clubspaarpassen (aantal en nummerreeks zie bestellijst) van 
AVIA Marees. De spaarpunten welke gespaard worden met deze Clubspaarpassen worden realtime 
bijgeschreven na elke transactie op het saldo van de Club. De Clubspaarpas is alléén te gebruiken op de 
deelnemende AVIA stations (overzicht te verkrijgen via AVIA Marees). 
 

3. Verzilveren spaarpunten 
Via het formulier “verzoek verzilveren spaarpunten Clubsparen” of via de portal is het mogelijk om .… keer per 
jaar de spaarpunten te verzilveren tegen €2,- contant per 100 spaarpunten of een veelvoud daarvan. AVIA 
Marees zal het gespaarde saldo alleen overmaken op het rekeningnummer van de Club, te weten: 
……………………………..…..…………………..….. op naam van …………………………………..……….……. 
Het verzoek voor verzilvering zal AVIA Marees (digitaal) bevestigen aan de Club. 

 
4. Wijziging van de overeenkomst 

AVIA Marees behoudt zich het recht voor deze overeenkomst 1-zijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen 
tussen partijen schriftelijk worden medegedeeld. 
 

5. Beëindiging van de overeenkomst 
a) Het beëindigen van de overeenkomst is wederzijds zonder opgaaf van reden mogelijk mits schriftelijk 

gedaan en met in achtneming van 1 maand. Bij het beëindigen van de overeenkomst zullen alle in bezit 
zijnde materialen bij de Club van AVIA Marees onverkort worden ingeleverd. Het recht om het AVIA 
(beeld)merk te gebruiken vervalt bij beëindiging. Het saldo aan spaarpunten zal geheel worden 
overgemaakt aan de Club na ontvangst van alle materialen. 

Contractnummer: 



 
b) AVIA Marees behoudt zich het recht voor bij (vermoedens van) fraude, skimming of ander misbruik de 

spaarpassen zonder opgaaf van reden te blokkeren. Hiervan zal de Club schriftelijk en achteraf in kennis 
worden gesteld. De Club kan geen aanspraak maken op het saldo van de geblokkeerde passen. 
 

6. Portal 
Mits beschikbaar zal het gebruik van het online portal kosteloos zijn en aanvullend op het AVIA Clubsparen. 
 

7. Promotiematerialen 
AVIA Marees stelt diverse promotiematerialen gratis beschikbaar (zie bestellijst). De Club zal zorgdragen voor 
maximale promotie van het AVIA Clubsparen om zoveel mogelijk spaarpassen aan de man te brengen en 
actief te laten gebruiken. Hoe meer Clubspaarpassen hoe hoger het sponsorbedrag van AVIA Marees. 
 

8. Slotbepalingen 
- Het hoofdpasnummer is [  ] [  ]. [  ] [  ] [  ]. [  ] [  ] 
- De “Bestellijst AVIA Clubsparen” maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en hierbij bijgesloten; 
- Met de introductie van het AVIA Clubsparen komen eventuele lopende sponsor- of advertentieactiviteiten 

bij de Club te vervallen; 
- Bijgesloten uittreksel KvK / statuten vereniging en ID bewijs van minimaal 1 gemachtigde; 
- De Club zorgt voor correcte en volledige informatieoverdracht van het AVIA Clubsparen aan zijn 

Clubspaarpashouders; 
 

Deze overeenkomst  is in 2-voud opgemaakt en ondertekend te …………….……. op ………......... 2013. 

 
Handtekening vertegenwoordigers Club: Handtekening vertegenwoordiger AVIA Marees: 
 
1

e
 Vertegenwoordiger Club    

   
 
…………………………………   …………………………………   
 
Naam en functie (in blokletters):   Naam en functie (in blokletters): 
   
…………………………………   ………………………………… 
 
…………………………………   ………………………………… 
   
 
2

e
 Vertegenwoordiger Club 

 
………………………………… 
 
Naam en functie (in blokletters): 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 
 



Bestellijst AVIA Clubsparen 
 

Middels het AVIA Clubsparen sponsort de AVIA organisatie uw Club. 
Uw bijdrage aan het succes van AVIA Clubsparen is ….. 
 
 

 Omschrijving Uitvoering Formaat Aantal 

 

Flyer voor de Clubleden 

papier 

A4 

 

 digitaal  

 

Clubspaarpassen 
 
Hoofdpasnummer: ……….…… 
 
Nummerreeks: …………..… t/m 
..…………… 

 

n.v.t. n.v.t.  

 

Registratieformulieren 

papier 

A5 

 

 digitaal  

 Folderbakje  A4 / A5  

     

 Advertentie clubblad / nieuwsbrief digitaal …………..  

 Reclamebord / spandoek digitaal …………..  

 Algemene poster  A0  

 Vermelding op website club digitaal …………..  

 Vermelding ‘beeldscherm’ uitingen digitaal …………..  

     

 
Deze bestellijst AVIA Clubsparen is onderdeel van de overeenkomst zoals door de AVIA 
organisatie en Club is afgesloten. 
 
Datum: 
 
Ingevuld door: 
 


