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DEELNAMEOVEREENKOMST MUSEUMKAART  
 
 

 

DE PARTIJEN:  

 

STICHTING MUSEUMKAART, gevestigd te (1011 VL) Amsterdam, aan de Rapenburgerstraat 123, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41234676, te 

dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I. Asscher-Vonk, voorzitter. 

 

hierna te noemen: “de SMK” 

 

EN: 

 

[NAAM  MUSEUM], gevestigd te [POSTCODE][PLAATS], aan [ADRES], ingeschreven in het 

handelsregister onder nr. [NUMMER], te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

[NAAM][FUNCTIE] met de volgende locaties en bijbehorend nummer: 

- [OPSOMMING] 

 

Hierna te noemen: “het Museum” of “de Gelieerde Instelling” 

 

 

De SMK en het Museum tevens gezamenlijk aan te duiden als: “Partijen” 

 

 

OVERWEGENDE DAT:  

 

A. de SMK tot doel heeft om in opdracht van de Museumvereniging de Museumkaart te 

 exploiteren. De Museumkaart is een landelijke kaart en een instrument voor de collectieve 

promotie van musea waarmee aan de kaarthouder bepaalde rechten zijn toegekend, zoals 

het gratis (of bij uitzondering tegen betaling van een toeslag) bezoeken van een museum, 

het gebruikmaken van speciale aanbiedingen van een museum, het ontvangen van een 

nieuwsbrief en andere van de SMK afkomstige aanbiedingen. 

 

B. het Museum de SMK heeft verzocht deel te kunnen nemen aan de mogelijkheid om de 

 Museumkaart te accepteren en te verkopen aan bezoekers van het Museum 

 

C. het Museum voldoet aan de eisen zoals omschreven in de door de SMK gehanteerde 

Algemene Voorwaarden voor Musea 2018, namelijk het betreft een rechtspersoon die lid is 

van de Museumvereniging, die voldoet aan de definitie van een Museum zoals opgesteld 

door de ICOM (International Council of Museums), die is ingeschreven in het 

Museumregister en de Ethische Code voor Musea als richtlijn voor museaal handelen 

onverkort onderschrijft en waarborgt.  

 

D. de SMK heeft ingestemd met het accepteren en verkopen van de Museumkaart door het 

 Museum.  

 

E. Partijen voor dit doel de onderhavige Deelnameovereenkomst sluiten.  
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VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:  

 

 
artikel  1 deelnameovereenkomst 

 

1. SMK en het Museum komen overeen, dat het Museum kan deelnemen aan de door SMK 

verstrekte mogelijkheid tot het accepteren en verkopen van de Museumkaart. 

 
2. Op deze Deelnameovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Musea 2018 van 

toepassing, die als Bijlage 1 aan deze Deelnameovereenkomst zijn gehecht en daarvan 

onderdeel uitmaken (hierna: ”Algemene  Voorwaarden”).  

 
 

artikel  2 duur en beëindiging van de Deelnameovereenkomst  

 

1. De Deelnameovereenkomst gaat in op 1 januari 2018. De overeenkomst wordt telkens van 

rechtswege voor de duur van 12 maanden verlengd, tenzij de overeenkomst door één der 

Partijen wordt opgezegd.  

 
2. Opzegging van de Deelnameovereenkomst door één der Partijen geschiedt op de wijze 

zoals omschreven in artikel 11 lid 1 van de Algemene Voorwaarden. Beëindiging van de 

Deelnameovereenkomst geschiedt met inachtneming van het in artikel 11 lid 2 van de 

Algemene Voorwaarden bepaalde. 

 
 

artikel  3 voorwaarden bij deelname 

 

1. Afgezien van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden gelden bij deelname de volgende 

voorwaarden:  

 
a. Het Museum respecteert de rechten en verplichtingen van de Kaarthouders, zoals 

neergelegd in de Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders, zoals laatstelijk 

gepubliceerd op www.museumkaart.nl. 

 
b. indien het Museum Voorschriften hanteert zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van de 

Algemene Voorwaarden, stuurt het Museum op eerste verzoek deze Voorschriften aan 

de SMK. In geval van wijziging van deze Voorschriften stuurt het Museum ook zonder 

verzoek van de SMK deze gewijzigde Voorschriften aan de SMK. De SMK is bevoegd 

om, indien zij van oordeel is dat deze gewijzigde voorschriften in strijd zijn met de 

Algemene Voorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden Museumkaarthouders, aan het 

Museum bindende aanwijzingen te geven voor het aanpassen van die Voorschriften. 

 
c. in geval van (vermeend) misbruik van of andere onregelmatigheden met betrekking tot 

de Museumkaart, meldt het Museum dit onverwijld aan de SMK. De SMK beziet 

vervolgens, na daartoe met het Museum overleg te hebben gevoerd, welke 

consequenties er aan het misbruik dan wel de onregelmatigheid moeten worden 

verbonden. 

 

 

artikel  4 privacy van kaarthouders 

 

1. Het Museum zal ten aanzien van de te verwerken persoonsgegevens van Kaarthouders 

een privacybeleid voeren dat tenminste het beveiligingsniveau heeft als welke de SMK 

http://www.museumkaart.nl/
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hanteert. In geval van onduidelijkheid of onregelmatigheden dienaangaande stelt het 

Museum de SMK daarvan onmiddellijk in kennis. Partijen overleggen gezamenlijk op welke 

wijze de geconstateerde onduidelijkheid dan wel onregelmatigheid dient te worden 

opgelost.  

 
2. De SMK is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor schade als gevolg van inbreuk op 

de privacy van kaarthouders of andere betrokkenen door of namens het Museum, tenzij er 

sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de SMK.  

 

 
artikel  5 vergoeding 

 

1. Het Museum ontvangt een vergoeding voor ieder bezoek dat met een Museumkaart wordt 

afgelegd. De vergoeding wordt berekend met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 

van de Algemene Voorwaarden.  

 
2. Voor deelname aan de Museumkaart is het Museum geen vergoeding verschuldigd aan de 

SMK. De SMK is wel bevoegd tot opschorting of verrekening van de aan het Museum 

verschuldigde vergoeding in de gevallen zoals omschreven in de artikelen 7 en 8 van de 

Algemene Voorwaarden. 

 

 

artikel  6 slotbepalingen 

 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 lid 2 van deze Deelnameovereenkomst en artikel 

10 van de Algemene Voorwaarden geldt, dat eventuele aansprakelijkheid van één der 

Partijen als gevolg van het niet, niet correct, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van deze 

Deelnameovereenkomst, wordt beoordeeld naar de algemene wettelijke regels van 

aansprakelijkheid.  

 
2. Wijzigingen op deze Deelnameovereenkomst, dan wel op de op deze overeenkomst van 

toepassing zijnde bijlagen, zijn slechts geldig indien deze op schrift zijn gesteld en door 

beide partijen zijn ondertekend. 

 
3. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden door de SMK zijn deze op de 

Deelnameovereenkomst van toepassing, tenzij het Museum binnen veertien dagen na 

bekendmaking van de gewijzigde Algemene Voorwaarden schriftelijk aan de SMK kenbaar 

maakt niet met de gewijzigde Algemene Voorwaarden te kunnen instemmen.  

 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN, OPGEMAAKT IN TWEEVOUD EN ONDERTEKEND:  

 

 

PLAATS: Amsterdam     DATUM:  

 

 

STICHTING MUSEUMKAART    [NAAM MUSEUM] 

 

 

 

 

----------------------------------------------    ------------------------------------------------- 

Mevrouw I. Asscher-Vonk, voorzitter   [NAAM][FUNCTIE] 

 


