
Samenwerkingsovereenkomst 

Lidmaatschap als SUPER FLOWFRIEND online platform ‘De FlowFabriek’ 

1. Sofie Leemans (“De FlowFabriek”), gevestigd in de Maaldersstraat 13, 2060 Antwerpen 

met  ondernemingsnr: BE0848498194            EN 

2. ………………………………………………………………….. (“hulpverlener of HV”), 

gevestigd te ………………………..……………………..……………………… met als 

ondernemingsnummer ………………………………... 

Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen: 

Artikel 1: Overwegingen 

- De FlowFabriek biedt lidmaatschap van het platform aan als Super FlowFriend. 

- Het doel van deze samenwerking is het creëren van een online aanbod waarin beide 

partijen elkaar kunnen versterken. 

- Het doel van deze overeenkomst is verder het vastleggen van de afspraken hieromtrent. 

Artikel 2: Duur 

- Deze samenwerking wordt aangegaan voor een duur van 1 jaar en vangt aan op 1 juni 

2020.  

- Verlenging van deze samenwerking is mogelijk indien beide partijen dit wensen. Hiertoe 

stellen zij een schriftelijke verlenging op voor een nader te bepalen periode. 
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Artikel 3: Wijze van samenwerking 

De FlowFabriek treedt in deze samenwerking op als administrateur en is daarom belast met 

het voeren van de administratie, het coördineren van activiteiten, het opstellen en verspreiden 

van notulen en het voeren van het secretariaat. 

• De FlowFabriek biedt hierin aan: 

een lidmaatschap van het platform ‘De FlowFabriek’  waarbij bedoeld wordt: 

- een individuele pagina voor de HV op de website (www.deflowfabriek.be) met foto en 

tekst 

- HV kan deze pagina zelf invullen en aanvullen 

- opgenomen worden in de zoekfuncties van De FlowFabriek 

- als ‘Super FlowFriend’ krijgt de HV eveneens toegang tot het online programma ‘Basis 

Online Hulpverlening’ gedurende een jaar 

• De HV biedt hierin aan: 

- een visie die aansluit bij de visie van De FlowFabriek, waar hij/zij volledig kan 

achterstaan 

- een aanbod dat volledig online én interactief is. Met interactief wordt bedoeld dat er 

interactie mogelijk is tussen cliënt en HV, dit kan via videogesprekken, mail, chat, 

webinars, een online community enz.  

- een werkethiek die past bij online werken: beantwoorden van mails binnen de 2 

werkdagen, 'out of office’-mail instellen wanneer dat niet lukt, enz. 

Artikel 4. Kosten en opbrengsten 

- De HV stemt ermee in om De FlowFabriek te vergoeden voor het lidmaatschap en de 

bijhorende diensten. De kost hiervoor is 30€/maand exclusief BTW. De betaling is jaarlijks 

(360€ + 75,60€ BTW = 435,60€) en gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer 

BE81 9730 8937 4824 (BIC-code: ARSPBE22).  
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Artikel 5: Geheimhouding & intellectueel eigendom 

- Voor vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld ten behoeve van het project of 

enigerlei andere vertrouwelijke informatie waar partijen mee in aanraking komen in relatie 

tot deze samenwerkingsovereenkomst, geldt voor beide partijen een strikte geheimhouding. 

Hier wordt onder verstaan: alle informatie die aangemerkt wordt als vertrouwelijk, zoals 

vragen en persoonlijke informatie over cliënten, interne afspraken, ideeën, materialen, 

gegevens en andere materialen. 

- De websites zijn GPDR compliant. 

- De FlowFabriek heeft het recht om statistieken, resultaten en referenties te gebruiken naar 

derden toe. 

- De websites www.deflowfabriek.be en www.deflowfabriek.com zijn en blijven eigendom van 

Sofie Leemans.  

- Alle materiaal aangeboden door de De FlowFabriek en door alle HV is intellectueel 

eigendom van respectievelijk De FlowFabriek en alle HV. Niets uit het materiaal mag 

gebruikt of doorgegeven worden aan derden. Niet voor privé of werkgebruik. Beide partijen 

stemmen in dat zij niets van het aangereikte materiaal zullen kopiëren, delen, verkopen, 

uitdelen, uitwisselen, enz. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

- Beide partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen deel van de overeenkomst.  

- Verder erkent en bevestigt de HV dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor 

alle beslissingen die hij/zij binnen het lidmaatschap van De FlowFabriek zal nemen. Zijn/

haar aanbod valt volledig binnen de eigen verantwoordelijkheid. 

- De FlowFabriek is bijgevolg niet verantwoordelijk voor klachten/problemen veroorzaakt door 

een HV die lid is van De FlowFabriek. De HV erkent hiermee dat zijn/haar aanbod zijn/haar 

eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 

Artikel 7: Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst 

Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk 

geschieden. 

De HV kan beslissen de samenwerking stop te zeggen, rekening houdend met volgende 

afspraken: 

- Geen terugbetaling van het lidmaatschap. 
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De FlowFabriek heeft eveneens het recht om na meerdere klachten de samenwerking stop te 

zetten, zonder terugbetaling van het lidmaatschap. Dit zal steeds eerst met de HV besproken 

en bekeken worden. 

Artikel 8: Recht & bevoegde rechtbank 

Deze afspraken zijn opgemaakt in overeenstemming met de wetten in België. Bij eventuele 

geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Artikel 9: Verdere afspraken 

• Geen garantie. 

De FlowFabriek geeft geen garanties dat de diensten die zij aanbiedt de verwachtingen van de 

HV zullen inlossen en/of dat de HV de verhoopte resultaten zal bereiken.  

• Negatieve uitspraken. 

De HV gaat akkoord om publiekelijk geen negatieve reacties over De FlowFabriek (of Sofie 

Leemans zelf) of één van de andere HV te uiten, die hen en hun (online groeps-)praktijk op die 

manier in een slecht daglicht kunnen stellen. Dit geldt eveneens voor sociale media, vermits 

dergelijke uitspraken verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wanneer er opmerkingen of 

frustraties zijn, gaat de HV akkoord om hiermee rechtstreeks naar respectievelijk De 

FlowFabriek (Sofie Leemans) of de andere HV te stappen en deze uit te spreken, zodat dit 

onderling opgelost kan worden. Dit geldt logischerwijs omgekeerd eveneens voor De 

FlowFabriek ( of Sofie Leemans). 

• Geldigheid afspraken 

Elke afspraak gemaakt tussen De FlowFabriek en de HV is enkel geldig wanneer het op papier 

staat en door beide partijen ondertekend werd. 

• Algemene werking 

- Het aanbod van de HV zal volledig online zijn en elk aanbod is interactief, wat wil zeggen 

dat er voor cliënten steeds de mogelijkheid is om vragen te stellen en feedback te 

ontvangen van de HV. 
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- De HV heeft recht op een promotie, waardoor de maandelijkse prijs momenteel slechts 

15€ /maand exclusief BTW. De betaling is nog steeds jaarlijks (180€ + 37,80€ BTW = 

217,80€) en gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer BE81 9730 8937 4824 (BIC-

code: ARSPBE22). 

- Een elektronische handtekening wordt aanzien als rechtsgeldig evenals een met de hand 

getekend exemplaar dat nadien werd ingescand en doorgestuurd. 

Met het tekenen van dit document gaan beide partijen akkoord met de gemaakte afspraken.  

DE FLOWFABRIEK: Sofie Leemans 

Signature: 

HULPVERLENER:  

Datum: 

Signature: 
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