Bruggenbank.nl (nader te noemen Partij 1)
en XXXX (nader te noemen Partij 2)
komen het volgende overeen:
Wat krijg je:

In Nederland staan 40.000 bruggen op de nominatie
om vervangen te worden. Veel van deze bruggen
kunnen nog prima op andere plekken worden
ingezet. Dit sluit verder aan bij het Nederlandse
beleid om in 2050 circulair te zijn. Vanuit de Grond-,
Weg- en Waterbouw dragen we hieraan bij door
onder meerbruggen een tweede leven te geven.
Inmiddels zijn via de Bruggenbank 15 bruggen
herplaatst en onze ambitie is om in 2025 de 50e
brug te herplaatsen. Om dit doel te halen zoeken we
Vrienden van de Bruggenbank. Zo willen we
gezamenlijk toewerken naar een duurzame
infrastructuur in Nederland.

o
o
o

o

Je mag jezelf Vriend van Bruggenbank.nl noemen;
Je mag bovenstaand logo gebruiken op je website, in
correspondentie en in promotie;
Je wordt onderdeel van de frontoffice van Bruggenbank.nl:
actief promoten en stimuleren van hergebruik van bruggen
en de Bruggenbank. Het de backoffice, betaande uit het
online plaatsen van bruggen, algehele communicatie en
beheer van de website, blijft in beheer van Partij 1;
Je mag 2x per jaar aanlsuiten bij een groot
Bruggenbankoverleg.

Wat spreken we met elkaar af:
o

o
o

o

Kom je binnen een project een brug tegen die geschikt is voor
hergebruik, wordt die gedeeld met de Bruggenbank.nl en
wordt de brug online aangeboden;
Jaarlijks wordt een afdracht van €500,- betaald;
Voor elke brug die via Partij 2 verplaatst/hergebruikt, draag
je €2.500,- af aan Partij 1. Dit bedrag is voor iedereen gelijk
en is bedoeld voor de dekking van de operationele kosten
van de backoffice van Bruggenbank.nl;
De overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van een
jaar en zonder tussenkomst stilzwijgend verlengd.
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