
 

 

 

Overeenkomst 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 

1. De stichting Fonds Scholing en Ordening  gevestigd te Culemborg, verder te noemen Stichting FSO 
 
en 
 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid…………………………………………, gevestigd 
en kantoorhoudend te…………………………………, verder te noemen ‘het touringcarbedrijf’ 

 
alsmede 
 

3. De heer/mevrouw……………………………………….., in privé 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

- Stichting FSO met RaNed Verkeersbegeleidingen te Hillegom, verder te noemen ‘Raned’ een 
overeenkomst ‘Chauffeurshulp 24/7’heeft gesloten; 

 
- Touringcarbedrijven die FSO-premies afdragen gebruik kunnen maken van de uit de voor-

noemde overeenkomst voortvloeiende faciliteit om in geval van calamiteiten hulpverlening 
ten behoeve van een bij die calamiteit betrokken chauffeur/chauffeurs tot stand te brengen; 

 
- Het touringcarbedrijf in voorkomende gevallen gebruik wenst te kunnen maken van de voor-

noemde faciliteit; 
 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1. Aanmelding  
 

1. Het touringcarbedrijf verstrekt middels ondertekening van de onderhavige overeenkomst aan 
Stichting FSO de opdracht om per d.d. ………………………………… schriftelijk aan RaNed te melden dat 
het touringcarbedrijf in voorkomende gevallen gebruik wenst te maken van de faciliteit ‘Chauf-
feurshulp 24/7’; 

2. Het touringcarbedrijf stemt er mee in dat Stichting FSO in het kader van het gestelde in lid 1 van 
dit artikel alle relevante informatie, zoals onder meer gegevens betreffende adressering, contact-
personen en bereikbaarheid, alsmede wijzigingen ter zake, kenbaar worden gemaakt aan RaNed; 

3. Stichting FSO zal er voor zorgdragen dat het touringcarbedrijf binnen veertien dagen na onderte-
kening van de onderhavige overeenkomst in het bezit zal worden gesteld van een schriftelijke be-
vestiging van RaNed ter zake de in lid 1 van dit artikel genoemde melding; 

4. Het touringcarbedrijf zal er voor zorgdragen dat per de in lid 1 van dit artikel genoemde datum 
aan alle bij haar werkzame chauffeurs de contactgegevens van RaNed beschikbaar wordt gesteld. 

 
Artikel 2. Overeenkomst Stichting FSO-RaNed 
 
Partijen verklaren dat de inhoud van de tussen Stichting FSO en RaNed gesloten overeenkomst op de on-
derhavige overeenkomst van toepassing is, en hier integraal en onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt. De 
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tekst van de genoemde overeenkomst is terug te vinden op de website van Stichting FSO, 
www.stichtingfso.nl , onder de rubriek arbeidsomstandigheden,  ‘24/7 chauffeurshulp’. 
 
Artikel 3. Kosten interventie RaNed 
 

1. De kosten van de interventie via RaNed, die door RaNed aan Stichting FSO zullen worden gefactu-
reerd, komen voor rekening van het touringcarbedrijf, een en ander conform het gestelde in bij-
lage 1 van de onder artikel 2 bedoelde overeenkomst tussen Stichting FSO en RaNed;  

2. Stichting FSO zal per interventie door RaNed de eerste € 500,00 vergoeden, en daarna maximaal 
50% van de door RaNed – op grond van de in de onder lid 1 bedoelde bijlage 1 – genoemde kos-
ten, welke vergoeding evenwel gebonden is aan een maximum van € 2.250,00; 

3. Stichting FSO zal, rekening houdend met de in lid 2 van dit artikel genoemde vergoedingen, de 
resterende bedragen aan het touringcarbedrijf doorbelasten, waarna het touringcarbedrijf er 
voor zal zorgdragen dat de desbetreffende factuur binnen 14 dagen aan Stichting FSO zal worden 
betaald; 

4. Indien het touringcarbedrijf niet binnen de in lid 3 van dit artikel overeengekomen termijn de in-
tegrale betaling verzorgt  zal éénmaal een herinnering worden verstuurd, in welk kader een beta-
lingstermijn van zeven dagen zal worden gesteld. Indien verzending van die herinnering niet als-
nog resulteert in algehele en tijdige betaling is het touringcarbedrijf wettelijke rente verschuldigd, 
en is Stichting FSO gerechtigd om incassokosten te vorderen, conform de normen als vastgelegd 
in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’; 

5. Partij 3. staat garant voor tijdige en integrale betaling van de door het touringcarbedrijf aan Stich-
ting FSO in het kader van de onderhavige overeenkomsten verschuldigde bedragen, inclusief de in 
lid 4 van dit artikel genoemde wettelijke rente en incassokosten, en zal op eerste schriftelijke ver-
zoek van Stichting FSO binnen zeven dagen na dagtekening van dat verzoek het totale door het 
touringcarbedrijf verschuldigde bedrag voldoen; 

 
Artikel 4. Opzegging 
 

1. Partijen kunnen, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand, overgaan tot opzeg-
ging van de onderhavige overeenkomst middels het versturen van een aangetekende brief; 

2. Opzegging door het touringcarbedrijf laat de eventuele verplichting om op grond van artikel 3 van 
deze overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen onverlet; 

 
ALDUS OVEREENGEKOMEN en in tweevoud ondertekend op ………………………………….. te Culemborg 
 
Stichting FSO     het touringcarbedrijf…………………………………….voor deze; 
 
 
 
 
De heer mr. O.P.C.M. Weterings  ………………………………………………………………………………………. 
Secretaris      

de heer/mevrouw………………………………………., in privé: 
 
 
 
Mevrouw B. Paas 
Voorzitter     …………………………………………………………………………………….. 
 

http://www.stichtingfso.nl/

