
 
 

REGIOTV TIEL PROJECT & 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

 
 
PARTIJEN 
 
1. RegioTV Tiel (SST) in deze vertegenwoordigt door de heer Riny ter Haar, 
   gevestigd te Tiel (hierna te noemen Business Partner ) 
 
en 
 
2. Delta Media – een Delta Online Marketing divisie, in deze vertegenwoordigt door Rudy Deighton (directeur), 
    gevestigd te Dreumel (hierna te noemen Support) 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 
- Dat Support een project heeft genaamd RegioTV Tiel Project 
- Dat de Business Partner als partner zal deel nemen aan het RegioTV Tiel Project. 
 
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 - Doel van deze overeenkomst 
 
Het doel van deze overeenkomst is om een unieke samenwerking te realiseren gedurende het RegioTV Tiel Project 
waarna Business Partner zal deelnemen aan het RegioTV Tiel Project door het inzetten van haar producten en diensten 
tijdens RegioTV Tiel Project vanaf maart 2022.. 
 
Artikel 2 – RegioTV Tiel Project Business Concept 
 
Business Partner zal alle benodigde documentatie, informatie en het RegioTV Tiel Project Business Concept na 
bestudering van deze samenwerkingsovereenkomst binnen 3 werkdagen doornemen voor akkoord. 
 
Artikel 3 – Informatie 
 
Bij het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Support dat hij Business Partner alle hem benodigde 
concepten, business plannen, informatie en details zal verstrekken die op welke manier dan ook relevant geacht kan 
worden m.b.t. het RegioTV Tiel Project Concept 
 
Artikel 4 – Exclusiviteit en garantie 
 
Support geeft Business Partner in deze samenwerkingsovereenkomst het exclusiviteitrecht in het RegioTV Tiel Project 
Concept. Daarnaast garandeert Support de Business Partner bij het in gebreke blijven van deze overeenkomst van 
Support de garantie dat alle vooraf gedane inspanningen en gemaakte kosten m.b.t. het RegioTV Tiel Project, bouw 



websites, business plannen, concepten, systemen en software m.b.t. deze samenwerkingsovereenkomst (lees: inzet 
Business partner) zijn geheel voldaan door Support. (evt. upgrade & extrakosten in overleg met de Business partner) 
 
Artikel 5 – Volledigheid 
 
Deze overeenkomst regelt alle afspraken tussen partijen. Alle eerder mondeling of schriftelijk gemaakte afspraken 
vormen een onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. 
 
Artikel 6 - Geldigheid van de overeenkomst 
 
Indien enige bepaling van deze overeenkomst strijdig mocht zijn met dwingend rechtelijke bepalingen in enig land, waar  
de realisatie van het RegioTV Tiel Project Concept ter hand wordt genomen c.q. met E.E.G.- rechtelijke bepalingen, dan  
zal deze betrokken bepaling nietig zijn doch blijft de samenwerkingsovereenkomst in alle overige aspecten van kracht. 
Partijen zullen als dan onderhandelingen voeren om de nietige bepaling te vervangen door een zodanige regeling die 
niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zoveel 
mogelijk wordt benaderd. 
 
 
Artikel 13 - Beëindiging van de overeenkomst na ondertekening 
 
Deze overeenkomst kan door beide partijen niet vroegtijdig worden beëindigd. 
 
 
Artikel 14 – Geschillen 
 
Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te l 

                                                                                                      
 

datum, 29 Januari 2020   plaats Tiel/Dreumel 

 
 

RegioTV Tiel, Business Partner 

 

Naam: Riny ter Haar 
 
 
Functionaris: eigenaar RegioTV Tiel Project 

 

 

en 

 

datum,  29 Januari 2020   plaats Tiel/Dreumel 

 

Delta Media – een Delta Online Marketing divisie 

 

naam  Eduard Rudolf Deighton 

 

 

Functionaris: directeur Delta Media                                                  
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