
 

Mastermind Jaarprogramma 
Deelnemers Overeenkomst 

 
1.NootroMax BV gevestigd te Joost van den Vondellaan 44, 7421 MR, Deventer, ten deze 

vertegenwoordigd door M. Vos, hierna te noemen: “Organisator”. 
 
2. __________________________________________________________, gevestigd te  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  
 

Hierna te noemen: “Deelnemer”. 
 
Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen: 
  
Artikel 1: Overwegingen 
 1a.  Het doel van de overeenkomst tussen partijen is de deelname aan het Mastermind Jaarprogramma  

2018. 
1d.  Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken omtrent de deelname. 
 
Artikel 2: Formatie en duur 
2a.  Deze overeenkomst is aangegaan voor een duur van twaalf maanden. De deelnemersovereenkomst is 

aangevangen op _____________en zal derhalve 12 maanden later eindigen. 
2b.  Gedurende de duur van de overeenkomst heeft de Organisator de tijd om het chapter te formeren. 
2c.  Het Mastermind Jaarprogramma start bij 10 deelnemers.  
2d. Na de eerste officiële bijeenkomst is de formatie voltooid en wordt de duur van deze overeenkomst  

stilzwijgend met 12 maanden  verlengd. 
  
Artikel 3: Wijze van deelname 
3a.  Organisator is belast met het coördineren van activiteiten en het voeren van de administratie. 
3b.  De taken van Organisator bestaan uit: 

• Organiseren van een 6 wekelijkse Mastermind bijeenkomst conform format. 

• Toegang bieden tot XII Waves Online Training. 

• Organiseren van een fysieke beproeving (Marine Experience) conform format. 

• Organiseren van een mentale beproeving (Vision Quest) conform format. 

• Organiseren van een Mastermind Summit conform format. 

• Organiseren van gastsprekers en workshops tijdens bijeenkomsten. 

• Modereren whatsapp groep van de mastermind. 

• Toegang bieden tot Eindbazen virtual mastermind (Facebook). 
3c.  De taken van Deelnemer bestaan uit: 

• Deelname aan de Mastermind voor tenminste twaalf maanden (tenzij anders afgesproken). 

• Aanwezigheid bij alle Mastermind bijeenkomsten is verplicht, behalve bij overmacht. 

• Proactieve inbreng tijdens de bijeenkomsten (voorbereiden eigen casus). 

• Deelname aan de fysieke beproeving. 

• Deelname aan de mentale beproeving. 

• Hanteren van de XII Waves Core Principes in zijn of haar dagelijks leven en carriere.  

• Het proactief maken (of willen maken) van zijn/haar eigen vitaliteit en het motiveren van andere leden bij 
het proactief verbeteren van hun vitaliteit. 

 

 
Artikel 4: Kosten deelname 
4a.  De kosten voor deelname aan het Mastermind Jaarprogramma is € 3.000 (drieduizend) (excl BTW) bij  

betaling ineens of €3500 (vijfendertighonderderd) excl BTW) bij aanbetaling van €1000 (duizend) en €2500  
(vijfentwintighonderd) bij aanvang van het programma, per lid.  

 



 
 

 

 

 
Artikel 5: Geheimhouding 
5a.  De informatie die wordt uitgewisseld tijdens de bijeenkomsten is vertrouwelijk zodat wij een open en  

vruchtbare bijeenkomsten kunnen organiseren.  
5b.  Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan materialen, ideeën, documenten,  

gegevens of andere informatie die (1) in relatie staan tot ontwikkeling en onderzoek, bedrijfsinformatie of  
–geheimen en (2) is aangemerkt als vertrouwelijk. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6a.  Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van één der partijen, waarbij deze Organisator Aansprakelijk  

is voor de totale schade die daaruit voortvloeit, zijn partijen verantwoordelijk voor hun eigen deel van de  
overeenkomst. 

 
Artikel 7: Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst 
7a.  Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden. 
7b.  Tussentijdse opzegging door één der partijen is niet mogelijk, tenzij 

(1) Er sprake is van wangedrag en de tekortkomende partij in haar nakoming tekort blijft schieten, zelfs nadat 
zij de mogelijkheid heeft gehad om de het gedrag aan te passen; 

(2) De andere partij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd. In dit geval is een opzegging 
met onmiddellijke ingang geoorloofd. 

7d.  Indien Deelnemer het contract wenst te beëindigen.  
(1) Deelnemer dient uiterlijk 2 maanden voor de einddatum van de originele overeenkomst schriftelijk op te 

zeggen. 
(2)  Opzegging kan alleen per e-mail naar info@eindbazen.nl naar toelichting. 

 

Artikel 8: Slotbepaling 
8a.  Alle voorgaande overeenkomsten tussen partijen worden vervangen door deze overeenkomst. 
 
 
Aldus overeengekomen en in 2-voud opgemaakt. 
  
 
Plaats:                            Plaats:   
Datum:                  Datum:   
 
 
  

 
Handtekening Organisator                            Handtekening Deelnemer 
  

 

 


