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Basic Affordable Stock Concept (BAS Concept) 
(samenwerkingsovereenkomst) 

BBIG bv 

En 

_______________________________________________ (hierna genoemd cliënt) 

Overwegende dat: 

- BBIG bv en cliënt een samenwerkingsovereenkomst aangaan met als doel het creëren van een win-

winsituatie, waarbij de BBIG-collectie bij cliënt wordt vergroot tegen, voor cliënt, aantrekkelijke

voorwaarden.

- BBIG bv aan cliënt een basic collectie levert bestaande uit 48 monturen, tegen een promotieprijs van €

960,- (€ 20,- per stuk).

- BBIG bv hierna de monturen aan cliënt levert voor een vaste prijs van € 48,- per model. Deze prijs geldt

voor elk model en is 7,7% lager dan de gangbare prijzen van BBIG bv.

- Cliënt de BBIG-collectie op een duidelijk zichtbare plaats in zijn/haar winkel presenteert en ervoor zorgt

dat de collectie tijdig wordt aangevuld zodat er altijd minimaal 45 monturen aanwezig zijn.

- Cliënt de monturen een-op-een mag omruilen, maar dan wel eerst de basic collectie dient aan te vullen

tot 48 stuks.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Art. 1  Eerste levering BAS Concept 

Cliënt koopt een basic voorraad BBIG-brilmonturen van 48 stuks, hierna BBIG-collectie genoemd. Deze 

collectie wordt in overleg tussen cliënt en BBIG bv samengesteld en geleverd. Mocht een model niet 

voorradig zijn, dan wordt een alternatief geleverd. Deze 48 monturen worden geleverd voor een speciale 

promotieprijs van € 960,- (oftewel € 20,- per stuk). Dit betekent dat cliënt ten opzichte van de reguliere prijs 

een korting krijgt van € 1.536,-. De factuur moet voorafgaand aan de levering worden voldaan. Cliënt wordt 

na betaling van de factuur eigenaar van deze brillen. 

Art. 2  Minimale basic voorraad 

a. Cliënt garandeert dat, tot het einde van deze overeenkomst, een BBIG-collectie van 48 stuks op

voorraad wordt gehouden.

b. Cliënt zal vier keer per jaar, op verzoek van BBIG bv, doorgeven hoeveel en welke BBIG-monturen op

voorraad zijn en welke monturen zijn verkocht.

1) De verkochte monturen worden opnieuw geleverd tenzij anders aangegeven.

2) Cliënt zal circa twee keer per jaar bezocht worden door een medewerker van BBIG bv om de

collectie te bespreken en eventueel een deel van de collectie om te ruilen en/of aan te vullen.

3) Cliënt heeft de mogelijkheid om monturen uit zijn of haar basic collectie een-op-een om te wisselen

voor andere monturen om zo een up-to-date basic collectie te houden.

4) Cliënt kan alleen monturen omwisselen die nieuw, onbeschadigd en schoon zijn.

5) Het omwisselen van de monturen geschiedt zonder financiële vergoeding/compensatie; wel worden

er verzendkosten berekend.

6) Voorwaarde om te kunnen omruilen is dat de basic collectie eerst wordt aangevuld tot 48 stuks.

7) De BBIG-collectie mag niet over meerdere vestigingen verdeeld worden en moet zich te allen tijde

op het afleveringsadres bevinden.

c. Wanneer cliënt zich niet houdt aan de voorwaarden in art. 2.a en 2.b heeft BBIG bv het recht de

overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en de verstrekte korting (volgens art. 1) aan cliënt te

factureren.

Art. 3 Prijzen en volumekortingen 2022-2023 

a. BBIG bv hanteert voor de deelnemers aan het BAS Concept één vaste basisprijs van € 48,- per

montuur. Dit geldt voor alle BBIG-monturen.

b. Volumekortingen voor komend jaar worden berekend aan de hand van de gerealiseerde volumes in

het voorgaande jaar. Monturen geleverd onder garantie, gratis monturen en monturen die deel

uitmaken van de basic voorraad uit art. 1 worden niet meegenomen in de berekening van de volumes.
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c. Alle genoemde prijzen in deze overeenkomst zijn exclusief btw.

Bij het berekenen van de kortingen wordt een standaard staffel aangehouden:

Eenheden 

Korting o.b.v. volumes 
voorgaande jaar (in € per 

montuur) 
Prijs per 

montuur (in €) 
% korting o.b.v. volumes 

voorgaande jaar 

Zonder BAS 52,00 

BAS.  0-15 0,00 48,00 0,0% 

BAS.  16-30 1,50 46,50 3,1% 

BAS.  31-60 3,50 44,50 7,3% 

BAS.  > 60 6,00 42,00 12,5% 

BAS = Basic Affordable Stock Concept 

Art. 4 Presentatie BBIG-monturen 

Cliënt dient de BBIG-collectie op een duidelijk zichtbare plaats in zijn of haar winkel te presenteren. BBIG 

bv zal cliënt voldoende reclamemateriaal beschikbaar stellen ter ondersteuning van de verkoop. Wanneer 

cliënt de afspraken over deze presentatie niet nakomt, heeft BBIG bv het recht de overeenkomst 

onmiddellijk te beëindigen en de verstrekte korting zoals vermeld bij art. 1 aan cliënt te factureren. 

Art. 5  Duur en beëindiging overeenkomst 

a) De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar. Deze gaat in op het moment van ondertekening

door cliënt en BBIG bv.

b) Wanneer cliënt niet nadrukkelijk aangeeft, door een formele brief minstens twee maanden voor einde

van de overeenkomstperiode, dat hij of zij de overeenkomst wenst te beëindigen zal deze

overeenkomst automatisch telkens met één jaar worden verlengd.

c) Indien cliënt het contract binnen de termijn van twee jaar wenst te beëindigen, heeft BBIG het recht de

korting zoals vermeld in art. 1 in rekening te brengen.

d) Wanneer cliënt gedurende een periode van één jaar minder dan twaalf monturen heeft verkocht, heeft

BBIG bv het recht de overeenkomst te beëindigen aan het einde van de overeenkomstperiode.

e) Na beëindiging van het contract vervallen de kortingen en het recht van omruilen.

Art. 6 Aanvullende bepalingen 

Als aanvulling op dit contract zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Tevens is op deze 

overeenkomst het Nederland recht van toepassing.  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te _____________________ 

Datum:

BBIG bv _________________ Cliënt: _________________ 
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