Sjabloon: Voorbeeld overeenkomst tussen (co)promotoren
Overeenkomst tussen ………………. en …………….. voor van het project ’…………………’ dat werd
opgemaakt binnen Platteland Plus.
Tussen de ondergetekenden,
…………………….…., adres, vertegenwoordigd door , hierna de promotor genoemd,
enerzijds,
……………………….., adres, vertegenwoordigd door, hierna de copromotor genoemd,
anderzijds,
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
De promotor dient bij het provinciale plattelandsloket van de provincie ................................
het volgende project in: (titel project + eventuele korte omschrijving)

Artikel 2. Uitvoering en financiering van het project
Bij goedkeuring van het project door het provinciaal managementcomité (PMC), bevestigen
ondergetekenden volgende zaken uit te voeren:
De promotor voert volgende onderdelen van het project uit en financiert volgende
onderdelen.
……………………….
De copromotor voert volgende onderdelen van het project uit en financiert volgende
onderdelen.
………………………
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De financiële tabel van de projectfiche invoegen en aanduiden wie wat betaalt
Hierbij een voorbeeldtabel
Rubriek
Investeringskosten
Aankoop …
Personeelskosten
Jan
Piet
….

Bedrag

Wie
financiert
(prefinanciering)

600 euro

Promotor

200 euro
200 euro

Promotor
copromotor

Samenvattende tabel
Totale projectkost
Overheidssteun
Promotor
Copromotor

1000 euro
650 euro
280 euro ( = (600+200) * 0.35)
70 euro ( = 200 * 0.35)

De overeenkomst vangt aan na de goedkeuring van het project door het PMC en loopt tot
het einde van het project. (best het einde specificeren)
De promotor bevestigt dat hij een declaratiedossier opmaakt volgens de richtlijnen van de
beheersdienst. De promotor maakt 1 dossier op en vraagt de nodige kosten- en
betaalbewijzen aan de copromotor op.
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Artikel 3. Verdeling van de cofinanciering
De volledige cofinanciering wordt gestort op het rekeningnummer van de promotor. Hierbij
bevestigt de promotor, na het ontvangen van de cofinanciering dat hij binnen
.................…(termijn) dagen de copromotor hetzelfde percentage aan cofinanciering
doorstort als dat hij ontvangen heeft op het rekeningnummer ………….……. van de
copromotor.
(als de promotor 65% cofinanciering krijgt, moet hij ook 65% cofinanciering uitbetalen op de
ingediende facturen van de copromotor, de promotor kan eventueel een bepaald bedrag
vragen voor de administratieve lasten via een factuur aan de copromotor maar de
cofinanciering mag niet verminderd worden)
Deze overeenkomst wordt in twee exemplaren opgemaakt, voor elke partij één op
...............….
Voor de promotor

Naam
Titel
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Voor de copromotor

Naam
Titel

