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Ondersteuning Expedities 
  

 
De ondergetekenden:  
 
De rechtspersoonlijkheid ... ... ... ... ...  ... ... ... ...  handelend onder de naam Koninklijke Nederlands 
Klim- en Bergsport Vereniging gevestigd en kantoorhoudende te Woerden aan de Houttuinlaan 16A, 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, verder te noemen NKBV. 
 
 
en  
 
Het expeditielid ‘’ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...’ 
 
 
Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”. 
 
Artikel 1 Aard en inhoud ondersteuning NKBV 
Artikel 1.1  
De financiële ondersteuning zal in eerste instantie als lening worden verstrekt, die na levering van de 
gevraagde tegenprestatie wordt omgezet in een gift.  
 
Artikel 1.2  
Expedities kunnen kosteloos in overleg en indien beschikbaar materialen uit het CEAT materiaaldepot 
lenen. Hierbij hebben expedities of deelnemers die vallen onder de categorie “topsport” voorrang ten 
opzichte van expedities of deelnemers die vallen onder de categorie “breedtesport”. 
 
Artikel 1.3 
De NKBV biedt ondersteuning op het gebied van communicatie, bijvoorbeeld via website en/of social 
media. 
 
Artikel 1.4 
De NKBV biedt ondersteuning in logo-uitingen van de NKBV welke gedragen worden door de 
expeditieleden. 
 
Artikel 2 aard en inhoud tegenprestatie expeditielid  
Artikel 2.1 Aanleveren content ten behoeve van NKBV media 

Artikel 2.1.1 vooraf  
Een aankondigingbericht  t.b.v. eventuele vermelding op bijvoorbeeld NKBV-website of in de 
Hoogtelijn.  

 Artikel 2.1.2 tijdens 
Indien mogelijk tijdens de expeditie enkele updates omtrent verloop en resultaat van de 
expeditie t.b.v. NKBV-website of social media.  

 Artikel 2.1.3 na afloop 
Het expeditie team zal z.s.m. verslagen sturen ten behoeve van eventuele vermelding op 
bijvoorbeeld NKBV-website, Hoogtelijn of social media. Binnen 8 weken stuurt het expeditie 
team het geschreven expeditieverslag met foto’s en eventueel video waarop logo-uitingen van 
de NKBV herkenbaar zichtbaar zijn. 

 
Artikel 2.2 Artikel Hoogtelijn 
Binnen een half jaar na afloop input voor artikel archief CEAT en eventueel Hoogtelijn aanleveren. 
Kan gecombineerd worden met expeditieverslag (artikel 2.13). Aard en wenselijkheid van een artikel in 
de Hoogtelijn zal gebeuren in overleg met CEAT en redactie Hoogtelijn. 
 
Artikel 2.3 Lezing 
Bereidheid eenmalig een lezing te geven voor de NKBV over de expeditie (tegen 
reiskostenvergoeding) tijdens CEAT meeting of Bergsportdag op initiatief van NKBV.  
 
Artikel 2.4 Zichtbaarheid NKBV 
Het expeditielid draagt zorg aan de zichtbaarheid van de NKBV d.m.v. het tonen van NKBV-logo’s. Dit 
in samenspraak met de NKBV en in de verschillende kanalen en middelen. 
 



 
 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging. Pagina 3 van 3 

 

Artikel 3 duur, beëindiging/tussentijdse beëindiging  
Artikel 3.1 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, ingaande de datum van 
goedkeuring van de expeditieaanvraag eindigende 1 jaar hierna. De overeenkomst zal na het 
verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege eindigen.  
 
Artikel 3.2        
Deze overeenkomst kan tussentijds, voor aanvang van de expeditie, worden beëindigd door ieder der 
partijen in geval de expeditie geen doorgang zal vinden.  
 
Artikel 3.3  
In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 3.2 vindt terugvordering plaats van  
hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald. In dat geval zal geen der partijen gehouden zijn tot  
enige schadevergoeding aan de andere partij.  
 
Artikel 3.4 
Tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 3.2 van deze overeenkomst vind plaats door middel 
van schriftelijk of telefonisch contact tussen beide partijen. 
 
Artikel 3.5        
Deze overeenkomst kan tussentijds, met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling en zonder  
rechterlijke tussenkomst, worden beëindigd door ieder der partijen in geval de expeditie gedurende de 
expeditie wordt beëindigd.  
 
Artikel 3.6  
In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 3.5 vindt geen terugvordering plaats van  
hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald, in dat geval zal geen der partijen gehouden zijn tot  
enige schadevergoeding aan de andere partij.  
 
Artikel 3.7 
Tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 3.5 van deze overeenkomst vind plaats door middel 
van schriftelijk of telefonisch contact tussen beide partijen. 
  
Artikel 3.8 
Onmiddellijk nadat een einde aan deze overeenkomst is gekomen om welke reden dan ook, zijn 
partijen, behoudens indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, niet langer gerechtigd zich te 
associëren met de wederpartij. Partijen zullen dan elk gebruik van de naam, het logo, andere 
aanduidingen en daarmee overeenstemmende tekens staken en gestaakt houden.  
 
Artikel 4 aanvullende info 
Er wordt van de aanvrager verlangd dat deze vóór vertrek van de expeditie de UIAA Mountain Ethics 
Declaration International Mountain Code ondertekent en aan de Commissie doet toekomen. Deze kan 
worden gedownload van de NKBV-website. Voor zover van toepassing wordt verwacht dat expedities 
zich aan de UIAA-code met betrekking tot de omgang met liaison officers houden. 


