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DE ONDERGETEKENDEN: 

Stichting TeleMANN gevestigd te Nijmegen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

[Naam] hierna te noemen “de Stichting”, 

en 

[Naam] gevestigd te [Plaats], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam], hierna te 

noemen “Deelnemer”, 

(hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”) 

 

OVERWEGENDE DAT: 

- diverse non profit organisaties in de regio Nijmegen, waaronder de Deelnemer, er 

belang bij hebben dat zij glasvezels kunnen gebruiken; 

- de samenwerking tussen een aantal organisaties heeft geresulteerd in de realisatie van 

een gezamenlijk te gebruiken glasvezelinfrastructuur (“het  Glasvezelnetwerk”); 

- de Deelnemer de eenmalige en de periodieke kosten van het Glasvezelnetwerk op 

transparante wijze wenst te delen met de andere betrokken non-profit organisaties; 

- de Deelnemer en de andere betrokken non-profit organisaties daartoe de Stichting 

hebben opgericht;  

- de statuten van de Stichting er in voorzien dat aan de deelnemers bijzondere 

zeggenschap wordt toegekend, waaronder het recht deel te nemen in de Vergadering 

van Deelnemers;  

- de Stichting tot doel heeft in Nijmegen en omgeving ten behoeve van de deelnemers 

het Glasvezelnetwerk in eigendom te verwerven en/of te beheren en/of exploiteren;  

- de Deelnemer van de Stichting  een gebruiksrecht met betrekking tot bepaalde 

glasvezelverbindingen wenst af te nemen; 

- de Stichting ten behoeve van haar deelnemers verplichtingen is aangegaan en nog zal 

aangaan ten einde een adequate dienstverlening aan haar deelnemers te kunnen 

waarborgen; 

- Partijen derhalve een langdurige samenwerking wensen aan te gaan; 

- Partijen ook andere non profit organisaties in de regio Nijmegen in de gelegenheid 

willen stellen deelnemer te worden en glasvezelverbindingen bij de Stichting af te 

nemen. 
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 - Afkortingen/Definities 

In deze Overeenkomst worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. 

Onder deze begrippen wordt verstaan: 

 

1.1. Aansluittrajecten: de infrastructuur van het Koppelvlak op het traject van de 

locatie(s) van de Deelnemer naar het aansluitpunt op de Backbone, gespecificeerd 

in artikel 2.5, of indien aangepast overeenkomstig het Reglement, gespecificeerd 

in Bijlage 1 (Tekening) bij het Reglement. 

1.2. Backbone: de door de Stichting geëxploiteerde infrastructuur bestaande uit ducts, 

kabels, glasvezels en handholes/manholes gespecificeerd in Bijlage 1 (Tekening) 

bij het Reglement. 

1.3. Commitment: het gebruiksrecht dat de Deelnemer bij aanvang van de 

Overeenkomst op de Glasvezelverbindingen heeft, gespecificeerd in artikel 2.5, of 

indien aangepast overeenkomstig het Reglement, gespecificeerd in Bijlage 1 

(Tekening) bij het Reglement.  

1.4. Glasvezelverbindingen: afzonderlijke glasvezels in het Glasvezelnetwerk.  

1.5. Glasvezelnetwerk: de Aansluittrajecten en de Backbone, tezamen. 

1.6. Initiële Termijn: de in artikel 3.1 overeengekomen looptijd van de Overeenkomst. 

1.7. Koppelvlak: het door de Stichting te leveren fysieke punt zijnde een 

adapteruiteinde SC/PC waarop de Glasvezelverbinding begint en/of eindigt en 

waarop de Deelnemer zijn apparatuur aansluit. 

1.8. Managed Dark Fiber Service: de dienst die bestaat uit het beschikbaar stellen van 

een of meer Glasvezelverbindingen in combinatie met het beheer en onderhoud 

ervan, terwijl de individuele afnemers zelf hun apparatuur op de 

Glasvezelverbinding aansluiten en beheren. Het beheer en onderhoud van de 

Glasvezelverbinding bestaat uit het uitvoeren van change management, het 

verrichten van KLICmeldingen, afhandeling van storingen en uitvoering van 

reparaties, doch niet uit het aansluiten van apparatuur op de Glasvezelverbinding 

waardoor deze actief wordt. 

1.9. Overeenkomst: de onderhavige overeenkomst. 

1.10. Reglement: de als dan vigerende versie van het Deelnemers Reglement. 

1.11. Statuten: de als dan vigerende versie van de Statuten van de Stichting. 
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1.12. Vergadering van Deelnemers: de vergadering van deelnemers bedoeld in artikel 8 

van de Statuten van de Stichting. 

Artikel 2 - Onderwerp 

2.1 De Deelnemer sluit zich hierbij voor de duur van de Overeenkomst aan bij de 

Stichting en aanvaardt alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. 

 

2.2 De afspraken tussen de Stichting en de Deelnemer welke zijn vastgelegd in de het 

Reglement, vormen integraal onderdeel van deze Overeenkomst. In geval van 

strijdigheid tussen de Overeenkomst enerzijds en het Reglement anderzijds 

prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de 

Overeenkomst en de statuten, prevaleren de Statuten.  

 

2.3 Door ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Deelnemer dat hij zich 

gebonden acht aan de bepalingen van de Statuten, de krachtens deze Statuten 

vastgestelde reglementen, besluiten van het bestuur die in overeenstemming met 

de Statuten zijn genomen en besluiten van de Vergadering van Deelnemers. 

 

2.4 De Stichting verplicht zich met betrekking tot het Commitment een kwalitatief 

hoogwaardige Managed Dark Fiber Service aan de Deelnemer beschikbaar te 

stellen en de Deelnemer verplicht zich het Commitment  af te nemen. De service-

beschrijving en het service-level van de Managed Dark Fiber Service worden 

bepaald in het Reglement. 

 

2.5 Bij aanvang van de Overeenkomst bestaat het Commitment uit: 

 

 Glasvezelverbindingen 

 Vast:    [Naam route/ aantal vezels] 

Aansluittrajecten 

Locatie:   [Naam / adres]   

Locatie:   [Naam / adres]   

2.6 De Stichting is alleen met toestemming van Deelnemer bevoegd gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst het Commitment te wijzigen of te herverdelen op de 

wijze zoals in artikel 4 van het Reglement bepaald. 

 

2.7 De Deelnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting 

niet gerechtigd: 

- zijn Commitment eenzijdig te verminderen of over te dragen;  

- zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de Glasvezelverbindingen of enig 

ander deel van het Glasvezelnetwerk; 

- de Glasvezelverbindingen als zodanig ter beschikking te stellen van derden;  
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- door middel van / over de Glasvezelverbindingen openbare telecommunicatie-

diensten in de zin van de Telecommunicatiewet, te verlenen aan het publiek. 

 

2.8 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, is de Deelnemer verplicht de 

Glasvezelverbindingen / het Glasvezelnetwerk zodanig te gebruiken dat niet in 

strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of enig ander overheids-

voorschrift.  

2.9 De Deelnemer dient er zorg voor te dragen dat de door de Stichting op het traject 

van de locatie van de Deelnemer aangebrachte voorzieningen zorgvuldig worden 

behandeld. 

2.10 De Deelnemer is verplicht zijn adres en wijzigingen daarin, evenals wijzigingen in 

de naam en het emailadres van de persoon die de Deelnemer vertegenwoordigt in  

TeleMANN, onverwijld aan het bestuur mede te delen. 

Artikel 3 - Duur en opzegging  

3.1 De Overeenkomst treedt in werking op [Datum] en heeft een initiële looptijd van 15 

(vijftien) jaar, derhalve tot [Datum]. Na afloop van de Initiële Termijn wordt de 

Overeenkomst stilzwijgend verlengd met perioden van telkens 3 (drie) jaar (“de 

Verlenging”), tenzij Deelnemer de Overeenkomst door middel van een 

aangetekende brief aan Stichting TeleMANN opzegt tegen het einde van de Initiële 

Looptijd c.q. de Verlenging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten 

minste 1 (één) jaar. 

3.2 In aanvulling op het bepaalde in het voorgaande lid komen Partijen overeen dat de 

Deelnemer, na ommekomst van de eerste 3 (drie) jaar van de Initiële Termijn, het 

recht heeft om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een 

aangetekende brief aan de Stichting, met inachtneming van een opzegtermijn van 

ten minste 6 (zes) maanden. 

3.3 Opzegging van de Overeenkomst heeft de gevolgen bepaald in artikel 13 

(Gevolgen beëindiging of ontbinding van Overeenkomst). 

Artikel 4 - Positie Deelnemer  

4.1 Door ondertekening van deze Overeenkomst, wordt de Deelnemer een Deelnemer 

als bedoeld in artikel 3 van de Statuten  

4.2 De Deelnemer komt het aantal stemmen toe in de Vergadering van Deelnemers, 

zoals dat is vastgesteld door het bestuur van de Stichting op basis van artikel 10 

van de Statuten.  

Artikel 5 - Beheer, onderhoud en herstelwerkzaamheden  

5.1 De Stichting verzorgt het onderhoud en beheer van het Glasvezelnetwerk. De 

Stichting is bevoegd om de in dat kader te verrichten diensten en werkzaamheden 
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op te dragen aan zorgvuldig daartoe geselecteerde onderhoudsorganisaties. 

 

5.2 De Stichting is een aanbestedende dienst die de Europese richtlijnen 

dienaangaande naleeft. 

Artikel 6 - Eenmalige aansluitkosten 

6.1 De eenmalig door de Deelnemer verschuldigde aansluitkosten bedragen [Bedrag] 

euro exclusief BTW. 

 

Door toetreding van nieuwe Deelnemers kan het verschil tussen de bij aanvang 

verschuldigde kosten en de op enig moment verschuldigde kosten een positief 

saldo opleveren voor Deelnemer. Dit bedrag blijft dan in beheer bij de Stichting, ter 

verrekening met bijdragen van Deelnemer aan toekomstige uitbreidingen of 

aanpassingen van het Glasvezelnetwerk. 

Artikel 7 - Periodieke kosten 

7.1 De Deelnemer is gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks een bijdrage 

verschuldigd aan de Stichting in de periodieke kosten van beheer en onderhoud 

van het Glasvezelnetwerk zoals omschreven in Bijlage 2 van het Reglement.  

 

7.2 Het bestuur van de Stichting stelt de hoogte van de bijdrage in de periodieke 

kosten per individuele Deelnemer jaarlijks opnieuw vast op de wijze als bepaald in 

de Statuten en het Reglement. Het bestuur doet dit op basis van de door de 

Vergadering van Deelnemers goedgekeurde begroting. Uitgangspunt is dat elke 

Deelnemer een bijdrage verschuldigd is naar rato van zijn Commitment ten 

opzichte van de omvang van het totale commitment van alle Deelnemers tezamen. 

 

7.3 Vervangingen en/of reparaties van de Backbone worden door de deelnemers 

gezamenlijk bekostigd, zoals nader omschreven in het Reglement.  

 

7.4 Vervangingen en/of reparaties van een Aansluittraject worden in gelijke mate 

bekostigd door de deelnemers die op dat moment gebruik maken van het 

betreffende Aansluittraject, zoals omschreven in het Reglement. 

Artikel 8 - Betaling 

8.1 De Stichting is gerechtigd de aansluitkosten bij aanvang van de Overeenkomst te 

factureren aan de Deelnemer.  

 

8.2 De Stichting factureert de bijdrage in de periodieke kosten vooraf, per kwartaal aan 

de Deelnemer. 

 

8.3 De Deelnemer zal de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde 

bedragen, tenzij hij gerechtigd is tot verrekening, steeds binnen 30 dagen na 

ontvangst van de desbetreffende factuur aan de Stichting betalen. 
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Artikel 9 - Overmacht 

9.1 Geen van Partijen is aansprakelijk jegens de andere Partij voor niet-nakoming of 

niet-tijdige nakoming van zijn/haar verplichtingen uit deze Overeenkomst indien het 

verzuim of de vertraging is veroorzaakt door overmacht. 

 

9.2 Van overmacht van een Partij is sprake bij een tekortkoming die niet is te wijten 

aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt. 

 

9.3 Partijen zullen zich alleen op overmacht kunnen beroepen, indien de 

desbetreffende partij zo spoedig mogelijk onder overlegging van de noodzakelijke 

bewijsstukken de andere partij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in 

kennis stelt. 

 

9.4 Indien één van Partijen gedurende een periode van meer dan 60 (zestig) 

Kalenderdagen ten gevolge van overmacht in gebreke zal zijn aan zijn/haar 

verplichtingen op grond van de Overeenkomst te voldoen, heeft de andere Partij 

het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief, zonder dat 

daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid van de Stichting 

 

10.1 De Stichting is slechts aansprakelijk voor schade die de Deelnemer lijdt als gevolg 

van een toerekenbare tekortkoming van de Stichting in de uitvoering van deze 

Overeenkomst, wanneer a) het schade aan zaken van de Deelnemer betreft, of b) 

het schade betreft die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.  

 

10.2 De aansprakelijkheid van de Stichting is voorts beperkt tot een bedrag van ten 

hoogste € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- voor alle gebeurtenissen in 

één bepaald kalenderjaar tezamen. 

 

10.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor andere schade dan de schade genoemd in 

artikel 10.1. Daarmee is de aansprakelijkheid van de Stichting voor gevolgschade 

of indirecte schade van Deelnemer (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, personeel 

dat zijn werk niet kan uitvoeren, immateriële schade en/of andere vormen van 

vermogensschade en schade van derden) uitgesloten. 

 

10.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, 

worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van de 

Stichting en ieder ander die door haar in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst wordt ingezet, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie de 

Stichting geleverde zaken en/of onderdelen betrekt. 

 

10.5 Het bepaalde in dit artikel geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld van 

de Stichting en of haar leidinggevenden. 
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Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de Deelnemer 

 

11.1 Bij veranderingen (verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan) aan voorzieningen, 

die door de Stichting zijn aangebracht op het deel van het Aansluittraject dat  op 

het eigen terrein van de Deelnemer ligt , niet in opdracht van de Stichting of 

namens de Stichting, maar veroorzaakt door of namens de Deelnemer, worden 

alle kosten verband houdende met het herstel van de oude situatie door de 

Stichting bij de Deelnemer in rekening gebracht.  

 

11.2 De Deelnemer is aansprakelijk voor schade die de Stichting lijdt als gevolg van een 

toerekenbare tekortkoming van Deelnemer bij de uitvoering van deze 

Overeenkomst voor een bedrag van ten hoogste € 500.000,- per gebeurtenis en € 

1.000.000,- voor alle gebeurtenissen in een bepaald kalenderjaar tezamen. 

 

11.3 De Deelnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade 

van de Stichting (personeel dat hierdoor niet haar werk kan uitvoeren, immateriële 

schade en/of andere vormen van vermogensschade en schade van derden) die de 

Stichting lijdt of zal lijden. 

 

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, 

worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van de 

Deelnemer en ieder ander die door hem in het kader van de uitvoering van deze 

Overeenkomst wordt ingezet. 

 

11.5 Het bepaalde in dit artikel geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld van 

de Deelnemer en of haar leidinggevenden. 

Artikel 12 - Ontbinding 

12.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te 

ontbinden door middel van een aangetekende brief: 

o indien de wederpartij - ook nadat de benadeelde Partij hem/haar schriftelijk 

heeft aangemaand en een redelijke termijn heeft gesteld –in gebreke blijft aan 

zijn/haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen. 

o de wederpartij surséance van betaling is verleend; 

o de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; 

o de onderneming van wederpartij wordt geliquideerd;  

o de wederpartij zijn/haar huidige onderneming staakt. 

12.2 Ontbinding van de Overeenkomst heeft de gevolgen bepaald in artikel 13 

(Gevolgen opzegging of ontbinding van Overeenkomst). 
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Artikel 13 - Gevolgen opzegging of ontbinding Overeenkomst 

13.1 Bij het einde van de Overeenkomst eindigt het gebruiksrecht met betrekking tot de 

Glasvezelverbindingen en de Aansluittrajecten en vervallen de eventuele 

openstaande optionele gebruiksrechten. 

 

13.2 Partijen komen overeen dat verplichtingen uit deze overeenkomst die naar hun 

aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, na 

beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst blijven bestaan. Tot deze 

verplichtingen behoren onder meer: artikel 3 (Duur en opzegging), artikel 13 

(Gevolgen opzegging en ontbinding Overeenkomst), artikel 10 en 11 

(Aansprakelijkheid van de Stichting respectievelijk de Deelnemer), en artikel 15 

(Toepasselijk recht en geschillen).  

 

13.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 zijn partijen bevoegd de gevolgen 

van de beëindiging van de overeenkomst bij Reglement te regelen.  

Artikel 14 - Overdracht 

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst 

zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij aan een derde over te dragen. 

Een dergelijke toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd. 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen 

15.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

15.2 Geschillen tussen de Stichting en de Deelnemer die voortvloeien uit deze 

Overeenkomst, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

het arrondissement Arnhem. 

Artikel 16 - Algemene bepalingen 

16.1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Deelnemer, danwel andere 

algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing. 

 

16.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, 

tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd op het onderstaande adres. Onder “schriftelijk” 

verstaan Partijen alle communicatie in geschreven vorm, ongeacht of deze 

communicatie plaatsvindt per brief of electronic mail. 

 

16.3 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of daarmee samenhangende 

overeenkomsten ongeldig of op andere wijze niet verbindend mochten zijn, wordt 

daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Partijen zullen 

alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van de Overeenkomst de 

desbetreffende overeenkomst voor zover nodig aanpassen in die zin dat de niet-

verbindende bepalingen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en 

zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende bepalingen. 
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Voor de Deelnemer: 

[Functie]  

[Adres] 

[Plaats] 

[Emailadres] 

 

Voor de Stichting 

[Functie]  

[Adres] 

[Plaats] 

 [Emailadres] 

 

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud: 

 

de Stichting de Deelnemer 
 

Naam: …………………………. Naam: ……………………….. 

Plaats: …………………………. Plaats: ……………………….. 

Datum: …………………………. Datum: ………………………..

 . 

 

 

 

 

 


