SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PARTNERS
Met de Caravaning Customer Connect GmbH*,
onderdeel van de Erwin Hymer Group (EHG), nader te noemen als
FREEONTOUR

De basis van onze samenwerking is het faciliteren van een online omgeving met voordelen voor
kampeerders. Wij bieden u mogelijkheden tot ruime exposure van uw bedrijf aan onze al onze
geregistreerde klanten op ons Europees online platvorm FREEONTOUR. U biedt onze klanten een
voordeel op vertoning van hun FREEONTOUR klantenkaart.

Welke 5 voordelen biedt samenwerking met FREEONTOUR?
•

•

•
•
•

Opname als partner FREEONTOUR Samenwerkende Partners binnen de
FREEONTOUR portaal inclusief eenmalige presentatie in onze nieuwsbrief, waar nieuwe
partners aan onze klanten worden voorgesteld.
Integratie in het exclusieve FREEONTOUR klantportaal voor alle klanten van Erwin Hymer
Group, Europa’s grootste fabrikant van recreatie-voertuigen, te weten Bürstner, Carado,
Crosscamp, Dethleffs, Eriba, Hymer, LMC, Niesmann+Bischoff en Sunlight).
Directe toegang tot (nieuwe) doelgroep – praktisch zonder moeite.
Eersteklas marketingplatvorm op meerdere kanalen.
Zonder deelnamekosten.

Kortom, FREEONTOUR biedt u een eersteklas marketingplatvorm op meerdere kanalen, waarbij u
direct toegang heeft tot uw doelgroep (meer dan 45.000 huidige, actieve gebruikers, 04-2017) en de
mogelijkheid heeft nieuwe klanten te werven voor uw bedrijf. Voor deelname aan FREEONTOUR
rekenen wij geen kosten, wij vragen u wel om onze klanten voordeel te bieden. Wij doen u enkele
suggesties:
Graag houden wij onze klanten op de hoogte van al het nieuws rond activiteiten. Heeft u nieuws over
uw bedrijf of leuke bezienswaardigheden in de omgeving van uw bedrijf, deel het met ons. Door
meer nieuws over uw regio te plaatsen, komt uw bedrijf eerder onder de aandacht bij onze klanten.
Stuur uw informatie naar service@freeontour.com. FREEONTOUR behoudt zich het recht voor tot
selectie en plaatsing van de artikelen op FREEONTOUR.

Uw investering, voordeel voor onze klanten op FREEONTOUR, in 3 stappen:
1. U verstrekt onze klant de korting pas op het moment van vertoning van de FREEONTOUR Card
aan uw kassa en/of webshop. Uiteraard levert een hogere korting u meer interesse van onze
klanten op. Volg onderstaande 3 stappen en maak uw kortingskeuze.

NAAM BEDRIJF:
__________________________________________________________________________
ADRES:
__________________________________________________________________________
NAAM EN FUNCTIE CONTACTPERSOON:

______________________________________________________________

❶Ik bied de kaarthouders van FREEONTOUR de volgende verblijfskorting * (kruis aan):
Hoogseizoen

□ 5%

□ 10%

□ 15%

per

□ persoon

□ plaats

Buiten seizoen

□ 5%

□ 10%

□ 15%

per

□ persoon

□ plaats

Ander voordeel

minimaal t.w.v. 5%

korting

*) De korting wordt direct op uw locatie / in de webshop bij reservering op de rekening aan de
klant verrekend.

❷ Ik bied de kaarthouders van FREEONTOUR (extra) ander voordeel aan (minimaal t.w.v. 5% korting)

Beschrijf nauwkeurig uw voordeel voor de FREEONTOUR kaarthouder:
(Bijvoorbeeld gratis attentie, gratis douchemunten, 2 dagen gratis broodjes, gratis stroom, give aways,
overige producten)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

❸ Om mijn samenwerking met FREEONTOUR te bekrachtigen, kom ik bij deze met FREEONTOUR
overeen, op de website van mijn bedrijf een link te plaatsen naar FREEONTOUR. De URL van mijn
website is:
____________________________________________________________________________

Looptijd: De samenwerking begint op de datum van ondertekening met een looptijd van één jaar.
Beëindiging van de samenwerking is voor beide partijen mogelijk met een opzegtermijn
*De Caravaning Customer Connect GmbH (CCC) is onderdeel van de Erwin Hymer Group (EHG) en treedt op namens alle
merken binnen de EHG; Kantooradres van de CCC: D-Holzstraße 19, 88339 Bad Waldsee.

van 3 maanden. Zonder bericht van opzegging wordt de samenwerking elk jaar verlengd. De
reden tot opzegging hoeft niet worden vermeld.
2. Wijziging(en) of aanpassing in toegezegde korting en/of voordeel: Geplande wijzigingen en
of aanpassingen dienen uiterlijk 30 juni bij FREEONTOUR te zijn aangemeld. De minimale
korting mag niet lager zijn dan de dan de korting welke wij zijn overeengekomen bij punt ❶.
Wij verklaren hierbij akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden voor samenwerking:

Datum: ________________ Handtekening Partner: ______________________

Datum: ________________ Handtekening CCC: ______________________

Wij ontvangen een gescand en ondertekend exemplaar van deze overeenkomst graag retour via
service@freeontour.com. Hartelijk dank!

*De Caravaning Customer Connect GmbH (CCC) is onderdeel van de Erwin Hymer Group (EHG) en treedt op namens alle
merken binnen de EHG; Kantooradres van de CCC: D-Holzstraße 19, 88339 Bad Waldsee.

