Contract
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

…………………………………………………………………………………………………,
gevestigd te ……………………………………………………………………………………,
te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door
………………………………………………………………….., hierna te noemen: “de klant”;
en

2.

De besloten vennootschap Astro Share BV, gevestigd te Arnhem, te dezer zake rechtsgeldig
vertegenwoordigd door ………………………………, hierna te noemen: “Astro Share”,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1.

Weekhoroscopen

1.1. De weekhoroscopen van Astro Share, bij partijen genoegzaam bekend, mogen door de klant worden
gebruikt ten behoeve van één dienst voor de duur van dit contract. Indien één van beide partijen dit contract
opzegt vervallen deze rechten.
1.2. De door Astro Share geleverde weekhoroscopen mogen door de klant slechts voor één dienst worden
gebruikt, waarbij een dienst gelijk gesteld wordt aan bijvoorbeeld één domeinnaam of één krant of
tijdschrift. De klant zal de bij Astro Share afgenomen dienst uitsluitend gebruiken voor de volgende dienst :
………………………………………………………………………
1.3. De weekhoroscoop bevat teksten voor elk sterrenbeeld geldig voor één week.
1.4. Bij de publicatie wordt de volgende tekst opgenomen:
“Copyright: Mieke Schulz – van Kooten, Astro Share”.
1.5. Aanlevering van de weekhoroscopen geschiedt wekelijks. De klant is zelf verantwoordelijk voor het
ophalen van de weekhoroscopen middels een URL die door Astro Share aan de klant zal worden verstrekt.
2.

Contractduur

De duur van dit contract bedraagt een jaar, met een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Bij de
opzegging van het contract dient tevens een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te worden gehouden.
3.

Prijs

Voor de weekhoroscopen wordt € 140,- per maand exclusief 19% BTW in rekening gebracht. Facturering vindt
plaats aan het begin van elke maand.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te ……………………………. op …………………..
de klant

Astro Share

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Dit contract s.v.p. uitprinten, ondertekenen en in tweevoud sturen naar:
Astro Share BV, Postbus 138, 6660 AC Elst of mailen naar mvk@astro-share.com
http://www.astro-share.com/

