WEDERVERKOPERSOVEREENKOMST
VOOR
KRASKAARTSPELEN
TUSSEN
SURIBETTING N.V.
EN DE
WEDERVERKOPER
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OP .................................. ........................................ 2011 is een overeenkomst tot
stand gekomen tussen
SURIBETTING N.V.
Domineestraat 12 (Hoek Neumanpad)
Paramaribo,Suriname
partij ter ener zijde, hierna genoemd “SURIBET”
En:
Naam:
Voornaam (en):
Adres:
Idkaart:
Naam N.V:
Handelsnaam:
Vertegenwoordigd door:
KKF no:
Adres:

partij ter andere zijde, hierna genoemd “de Wederverkoper”.

SURIBET is een rechtsgeldige en geregistreerde naamloze vennootschap en
handelt overeenkomstig haar vergunningsvoorwaarden.
De Wederverkoper treedt op als agent voor SURIBET met als doel de verkoop en
validatie van kraskaarten.

PARTIJEN komen het volgende overeen:
1.0

DUUR
1.1

De Overeenkomst treedt in werking vanaf de dag van ondertekening
voor de duur van 1 ( een) jaar.
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1.2

2.0

3.0

De Wederverkoper heeft de vrijheid verlenging van de Overeenkomst te
vragen door zijn belangstelling hiertoe negentig (90) dagen voor de
expiratie van deze Overeenkomst schriftelijk tot uitdrukking te brengen.

AANSTELLING
2.1

SURIBET benoemt hierbij de Wederverkoper als zijn geautoriseerde
wederverkoper voor de verkoop van de producten op het verkooppunt
(de“Retail Outlet”) welke behoort aan of wordt gebruikt door de
Wederverkoper en door SURIBET is goedgekeurd afhankelijk van alle
voorwaarden en condities van deze Overeenkomst.

2.2

SURIBET behoudt zich het recht voor om een waarborgsom te vragen.

VERBRUIKSGOEDEREN
SURIBET zal de Wederverkoper op regelmatige basis en afhankelijk van de
behoefte voorzien van gebruiksgoederen zoals formulieren, spelstrookjes,
printer papier en advertentie materialen voor gebruik of vertoon op alle Points
Of Sale (POS). De Wederverkoper zal zulke verbruiksgoederen slechts
gebruiken voor de verkoop van de producten van SURIBET en in
overeenstemming met de instructies van SURIBET.

4.0

VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERVERKOPER
De Wederverkoper komt het volgende overeen:
4.1

De Wederverkoper is niet bevoegd om SURIBET te vertegenwoordigen;
noch zal hij enige overeenkomst of verplichting aangaan voor of namens
SURIBET.

4.2

De Wederverkoper aanvaardt de verplichting om exclusief de produkten
van SURIBET te verkopen en zal niet verkopen, propageren, of op welke
wijze dan ook enig bedrijf of persoon assisteren die direct of indirect
betrokken is bij enig activiteit die gerelateerd is of in verband staat met
de zaken of voorziening van produkten die gelijksoortig zijn aan de
produkten die geleverd worden door SURIBET of door enige (rechts)
persoon welke SURIBET schriftelijk aan de Wederverkoper of aan de

Pagina 3 van 19

Distributeur zal aangeven als te zijn een Concurrent.

4.3

Het bedrijfsbeleid te zullen naleven alsook de van tijd tot tijd door
SURIBET opgedragen instructies.

4.4

Te controleren dat alle data betreffende aan cliënten, namens
SURIBET, verleende diensten en in het bijzonder alle data betreffende
loten en/of door hem verkochte kraskaarten tijdig naar SURIBET worden
verzonden, op een door SURIBET voorgeschreven wijze.

4.5

Alle aan SURIBET of de Distributeur verschuldigde bedragen met
betrekking tot de producten prompt te zullen betalen, alsook alle andere
bedragen, door de Wederverkoper onder de voorwaarden van deze
Overeenkomst aan SURIBET verschuldigd, zonder enige korting of
compensatie, welke dan ook, met uitzondering van die welke aan hem,
expliciet en schriftelijk, door SURIBET zijn toegestaan.

4.6

Zijn taken of verplichtingen niet te zullen overdragen en geen subwederverkopers te zullen aanstellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SURIBET.

4.7

Niettegenstaande het geven van zulke toestemming, zal de Wederverkoper geen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst mogen
overdragen of substitueren en zullen alle handelingen en verzuimen van
enige van zulke subwederverkopers worden geacht te zijn die van de
Wederverkoper
en
waarvoor
de
Wederverkoper
derhalve
verantwoordelijk en aansprakelijk zal zijn.

4.8

Controle en toezicht over zijn medewerkers die belast zijn met de verkoop van loten/kraskaarten te zullen uitoefenen en dat hij volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk zal zijn voor hun gedrag, in zover dit
de verkoop van loten en/of kraskaarten betreft

4.9

Instructies te zullen geven aan zijn medewerkers betreffende regels,
voorwaarden en bijzonder-heden uit de Wederverkopers Overeenkomst.

4.10 Geen loten/ kraskaarten van SURIBET te zullen verkopen of zichzelf als
een Wederverkoper te gedragen als de Overeenkomst wegens enige
reden niet langer van kracht is hetzij door middel van opschorting,
beëindiging, herroeping, intrekking of doordat het niet is verlengd.
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4.11 Geen loterijmateriaal ten toon te zullen stellen of te publiceren welke als
schadelijk of nadelig voor de activiteiten en de waardigheid van
SURIBET kan worden beschouwd. De Wederverkoper zal zulk materiaal
op verzoek van SURIBET onmiddellijk uit zijn bedrijfslocatie verwijderen.

4.12 Te zullen voldoen aan alle verzoeken voor het accuraat completeren,
tijdig retourneren en anderszins aan alle verzoeken voor bijgewerkte
informatie of andere formulieren welke SURIBET tijdens de duur van de
Wederverkopersovereenkomst van tijd tot tijd van de Wederverkoper zal
vereisen.
4.13 Belastingverplichtingen met betrekking tot het eigen inkomen en winsten
te zullen afwikkelen.
4.14 Alle relevante wetten en reglementen behorende bij het bedrijven van
zaken als toegestaan behoorlijk te zullen naleven.

COMPENSATIE
5.1

De Wederverkoper is gerechtigd tot compensatie voor het verlenen van
diensten aan de cliënten. De compensatie kan bestaan uit vastgelegde
betalingen, commissie op verkopen, commissie op het innen van betalingen door cliënten of op enige andere vorm zoals beschreven in Bijlage
I en als van tijd tot tijd tussen SURIBET en de Wederverkoper zal
worden overeengekomen.

5.2

Het is SURIBET, in haar exclusieve discretie, toegestaan de
Wederverkoper in aanmerking te brengen voor aanmoedigingspremies
en bonussen die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen en wel met
zulke tussenpozen als door SURIBET wenselijk wordt geacht. De
Wederverkoper heeft geen recht om zulke aanmoedigingspremies of bonussen uit hoofde van deze Overeenkomst te eisen.
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6.0

VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIES
Elke Partij verklaart en garandeert de andere Partij dat:
6.1 zij volledig bevoegd en bekwaam is om deze Overeenkomst, in overeenstemming met de daarin opgenomen voorwaarden aan te gaan;
6.2 het sluiten of uitvoeren van deze Overeenkomst, wat haar betreft, niet zal
resulteren in schending van een overeenkomst of arrangement met andere derde partijen;
6.3 zij alle aan deze Overeenkomst gerelateerde toepasselijke wetten, regels
en regelementen zal naleven;
6.4 zij de bedoeling van deze Overeenkomst niet zal ontduiken of anderszins
frustreren.
6.5 de algemene voorwaarden en condities voor de verkoop van loten wordt
als bijlage I aan deze overeenkomst aangehecht, waarvan de inhoud hier
als letterlijk herhaald en geinsereerd wordt beschouwd.

7.0

DUUR EN BEEINDIGING
7.1 Tenzij anders beëindigd zal deze Overeenkomst van kracht blijven voor
een periode van 1 (een) jaar, tenzij wederzijds verlengd.
7.2 Elke Partij is gerechtigd deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen door de andere Partij negentig (90) dagen voorafgaand hiervan
schriftelijk kennis te geven.
7.3 In geval de Wederverkoper wanpresteerd waaronder begrepen, een
onjuiste voorstelling van zaken of misbruik of handelingen te kwader
trouw zijdens de Wederverkoper, zal SURIBET gerechtigd zijn de
Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke
opzeggingstermijn van drie (3) dagen.
7.4 Geen onthouding, verklaring van afstand, verslapping of inactiviteit zijdens
SURIBET ten tijde van het verstrekken van de kennisgeving van
beëindiging, of te eniger tijd om de uitvoering te eisen van enige van de
voorzieningen van deze Overeenkomst, zal op enige wijze het recht van
SURIBET om deze Overeenkomst te beëindigen aantasten, verminderen
of schaden of om uitvoering van die voorziening te eisen.
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7.5 De Wederverkoper zal SURIBET niet later dan 10 kalenderdagen na het
optreden van elk van de volgende veranderingen schriftelijk kennis geven
van:
7.5.1 het overlijden of de onmacht van de eigen(a)ar(en), partner(s), exclusieve eigenaar;
7.5.2 het failliet verklaren van de Wederverkoper.
7.6

Beëindiging door SURIBET
Deze Overeenkomst mag door SURIBET worden beëindigd wegens elk
van de volgende redenen:
7.6.1 De Wederverkoper pleegt een materiele inbreuk op deze Overeenkomst.
7.6.2 De Wederverkoper is in gebreke gebleven de betaling ingevolge
Clausule 4 na te komen.
7.6.3 De Wederverkoper is veroordeeld wegens een strafbaar feit.
7.6.4 De Wederverkoper is in overtreding met het beleid van SURIBET
en/of bedrijfsprocedures op zulk een wijze dat het schadelijk is
voor SURIBET.

Zonder beperking van het recht van SURIBET tot het verkrijgen van wettelijk
verhaal, in geval van oorzakelijke beëindiging, zal de Wederkoper verantwoordelijk zijn voor enige direct daaruit voor SURIBET voortvloeiende
kosten en zal SURIBET gerechtigd zijn de krachtens Clausule 2.2 gestorte
waarborgsom aan te wenden ter dekking van die kosten.

8.0

OVERMACHT
8.1

Indien een van de verplichtingen uit deze Overeenkomst is vertraagd,
verhinderd of belet wegens overmacht, inclusief een natuurramp, brand,
overstroming, verbod van de overheid op loterijen, export, embargo, burgerlijke onrust, nationale calamiteit, oorlog, of geen dan wel verlate
aankomst van de Loterij Terminal, defect van het softwaresysteem of
enige andere oorzaak buiten de macht en zonder fout of nalatigheid van
de Partij die haar verplichtingen niet kan nakomen en welke zulke Partij
bij het met redelijke toewijding uitoefenen van haar taak niet kan voor-
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komen, zal de verplichting uit deze Overeenkomst voor deze Partij,
worden opgeschort gedurende de periode van zulke gebeurtenis en zal
de andere Partij niet gerechtigd zijn enige schade, van welke aard dan
ook, te eisen van de Partij die haar verplichtingen niet kan nakomen.
8.2

9.0

De partijen zullen ontslagen zijn van hun respectieve verplichtingen en
verantwoordelijkheden voor gedeeltelijke of volledige niet uitvoering van
hun respectieve verplichtingen onder deze Overeenkomst, voorzover
deze niet uitvoering door overmacht zou zijn veroorzaakt. De Partij die
wegens de overmacht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen zal
de andere Partij schriftelijk hiervan kennis geven en wel binnen zeven (7)
dagen na het optreden van de overmacht. Indien de overmacht langer
dan een periode van drie (3) maanden voortduurt zal deze Overeenkomst
beëindigd zijn zonder enige verplichting voor een der Partijen, anders dan
de verplichtingen en verantwoordelijkheden die Partijen vóór het optreden
van de overmacht of zulke beëindiging aan elkaar verschuldigd waren.

DIVERSE VOORZIENINGEN
9.1

Schadeloosstelling door de Wederverkoper
De Wederverkoper zal SURIBET, zijn opvolgers en rechtverkrijgenden,
schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle vorderingen, verliezen,
verplichtingen, kosten, schaden en uitgaven voortkomende uit
handelingen of verzuimen van de Wederverkoper of handelingen of
verzuimen van de medewerkers, agent of personen, handelende onder
de bevoegdheid van de Wederverkoper, bij het leveren van de in deze
Overeenkomst genoemde diensten en welke de rechten van SURIBET
onder deze Overeenkomst kunnen aantasten.

9.3

Splitsing
Indien een of een deel van de voorzieningen uit deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of tot enige mate niet uitvoerbaar is verklaard zal zulke
voorziening worden gesplitst van de overgebleven voorzieningen welke
alsdan geldig en uitvoerbaar blijven tot de toegestane omvang.

9.4

Toewijzing
De Wederverkoper zal deze Overeenkomst of enige van de hieruit voortvloeiende rechten of verplichtingen niet aan een andere persoon toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van SURIBET.
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9.5

Geen partnerschap
Niets in deze Overeenkomst zal tussen Partijen een partnerschap vestigen.

9.6

Toepasselijk Recht en Forum
Deze Overeenkomst is onderworpen aan en zal worden geregeerd door
Surinaams recht. De Surinaamse rechter is de bevoegde rechter.

9.7

Onverenigbaarheid
De Wederverkoper zal tijdens de duur van deze Overeenkomst geen
werk accepteren of een verbintenis aangaan of een verplichting op zich
nemen die tegenstrijdig is of onverenigbaar met de verplichtingen van de
Wederverkoper of de reikwijdte van verleende of aan SURIBET onder
deze Overeenkomst te verlenen diensten.

TEN BEWIJZE WAARVAN de Partijen hun respectieve handtekeningen hebben
geplaatst op de dag en het jaar aan het begin hierboven vermeld

Getekend door SURIBETTING N.V. gevolmachtigde
NAAM: dhr.M.Subero
.............................................................................................................

Ter hand gesteld door de gevolmachtigde Verkoopmedewerker

....................................................................................................................

Getekend door de Wederverkoper
Naam:
Voornaam:
...............................................................................................................................
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BIJLAGE I
VERKOOP VAN LOTEN
ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES
1.
1.1

Aanstelling van de Wederverkoper
De Wederverkoper is een door SURIBET erkende Wederverkoper. De
Wederverkoper is een agent van SURIBET voor het verkopen van loten en/of
kraskaarten op het verkooppunt.

1.2

SURIBET zal de diensten van de Wederverkoper op elk moment beëindigen
in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst of volgens
de wet tenzij de omstandigheden van dien aard zijn dat van SURIBET
redelijkerwijs niet verwacht mocht worden dat zij de Overeenkomst zou
beëindigen.

1.3

Een in deze Overeenkomst genoemde POS en/of verkooppunt kan niet naar
een andere locatie worden overgeplaatst anders dan als vastgesteld en goedgekeurd door SURIBET.

1.4

Wederverkopers zullen de verkoop van loten niet verbinden aan de aankoop
van enige andere goederen of diensten en zullen geen enkele niet-geoorloofde beperking of voorwaarde opleggen aan de verkoop van loten en/of kraskaarten.

2.
2.1

Verantwoordelijkheid voor kraskaarten
De Wederverkoper verplicht zich om de aan hem geleverde kraskaarten te
beveiligen en dat knoeierijen met de loten onderzoek, beëindiging van de
Overeenkomst en mogelijke strafbare aanklachten tot gevolg zal hebben.

2.2

Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd zal de Wederverkoper alle kraskaarten en alle loterijmateriaal in zijn bezit retourneren. De
Wederkoper zal geen retentierecht op de kraskaarten uitoefenen.

2.3

De Wederverkoper zal niet verkopen of zichzelf als wederverkoper van loten
beschouwen als de Overeenkomst wegens enige reden niet langer van kracht
is hetzij wegens opschorting, beëindiging, herroeping of niet-verlenging.
3.
3.1

Verkoop en annulering van kraskaarten
De Wederverkoper gaat ermee akkoord om kraskaarten te verkopen
tijdens alle uren en dagen dat zijn bedrijf open is en dat hij voor het
behouden van deze Overeenkomst aan de minimum verkoopquota zoals
door SURIBET vastgesteld zal voldoen.
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3.2

De Wederverkoper verplicht zich om geen loten te verkopen aan
personen onder de leeftijd van ACHTTIEN (18) jaar. Zulk een verkoop zal
een geldige reden opleveren voor beëindiging van deze Overeenkomst.

3.3

De Wederverkoper zal elk geldig winnende kraskaart tot een bedrag van
SRD 100,- onmiddellijk in contanten uitbetalen tenzij de uibetaling van
zulk een bedrag een veiligheidsrisico of een operationeel bezwaar
oplevert.
Indien de winnende kraskaart een bedrag van meer dan SRD100,-vertegenwoordigt zal de Wederverkoper de winnende kraskaart aan de speler
teruggeven met instructies alwaar betaling kan worden verkregen.

3.4

De Wederverkoper zal geen enkele winnaar of eiser een vergoeding
opleggen voor het valideren van een winnend lot of het verifiëren van een
niet winnende kraskaart; noch minder zal hij enige beperkingen of
voorwaarden verbinden aan het valideren van de kraskaart.

3.5

De Wederverkoper zal, indien hij wegens een wettige en/of andere
redelijke grond een kraskaart ongeldig heeft verklaard of geannuleerd,
SURIBET onmiddellijk van deze actie in kennis stellen met vermelding
van de reden daartoe.

3.6

Indien de Wederverkoper nalaat de ongeldigheid of annulatie door te
geven zal hij verantwoordelijk zijn voor betaling van de prijs van de
kraskaart mocht desbetreffende kraskaart tevoorschijn komen als de
winnende kraskaart.

3.7

Indien de Wederverkoper een winnende kraskaart onwettig, frauduleus
en/of bij vergissing ongeldig heeft verklaard of heeft geannuleerd, zal
genoemde Wederverkoper de verantwoordelijkheid dragen voor
uitbetaling van de op die kraskaart gevallen prijs en/of zal hij SURIBET
schadeloos stellen voor het bij die gebeurtenis daarbij opgelopen verlies.
In alle gevallen vooropgesteld dat zulk gedrag SURIBET het recht zal
verlenen om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving te
beëindigen.

3.8

De Wederverkoper zal alle gestolen loten onmiddellijk, binnen 1 uur na de
diefstal, aan de autoriteiten van SURIBET rapporteren met opgave van de
naam van het spel en het paknummer. Tevens, zal de Wederverkoper
binnen 2 uren na de diefstal, aangifte van de gestolen loten bij de politie
doen. De Wederverkoper zal binnen twee kalenderdagen na aangifte, een
kopie van die aangifte naar SURIBET zenden.
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3.9

De Wederverkoper zal ten volle met SURIBET meewerken bij het
onderzoek naar gestolen, veranderde of vervalste loten of van enige
andere onwettige of incorrecte activiteiten die de loterijspelen van
SURIBET kunnen aantasten.

3.10 De Wederverkoper is verantwoordelijk voor elk verlies of schade welke
aan de Loterij Terminal is toegebracht tengevolge van of voortkomend uit
enige handeling of nalaten of opdracht die de Wederverkoper kan worden
toege-rekend. In het geval de Wederverkoper nalaat het verlies of de
schade binnen vijftien (15) dagen na zulk verlies of schade te vergoeden
zal SURIBET zulk verlies of schade verrekenen met en tegen de
waarborgsom en/of enig ander door de Wederverkoper van SURIBET te
ontvangen voorschot of vordering. Indien er na verrekening nog enig
tekort resteert in de realisatie van het bedrag welke door zulk verlies of
schade is veroorzaakt zal de Wederverkoper, niet later dan zeven (7)
dagen na de kennisgeving of eis, dezelfde vergoeden.
3.11 Indien de Wederverkoper tijdens de duur van deze Overeenkomst het
verkooppunt (POS) naar een andere locatie wenst te verplaatsen zal de
Wederverkoper SURIBET verzoeken om de verplaatsing naar het nieuwe
verkooppunt te realiseren. Bij ontvangst van zulk verzoek zal SURIBET
het nieuwe verkooppunt inspecteren en keuren en indien goedgekeurd de
loterij terminal naar zulk nieuw verkooppunt verplaatsen. Alle kosten en
uitgaven verbonden aan genoemde verplaatsing zullen door de
Wederverkoper worden gedragen en betaald in overeenstemming met het
beleid van SURIBET.
4.
4.1

Nieuwe diensten
SURIBET wenst de Wederverkoper een mogelijkheid te bieden om het
gebied van zijn dienstverlening via de Point Of Sales (POS) te vergroten
namelijk voor betaling van rekeningen van nutsbedrijven, betaling van
andere rekeningen, kaartverkoop, geldovermakingen en vooruitbetaalde
diensten of enige andere bedrijvigheid welke SURIBET zal mogen
voorstellen of bij betrokken is.

4.2

De Wederverkoper zal deze diensten uitsluitend via SURIBET verlenen.
Indien de Wederverkoper ten tijde van zijn introductie bij SURIBETreeds
betrokken is bij het verlenen van zulke diensten zal hij verplicht zijn deze
diensten verder uitsluitend via SURIBET te verlenen.
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5.
5.1

Inspectie
De Wederverkoper zal SURIBET op alle redelijke tijdstippen, onmiddellijk
ten tijde van een noodsituatie, toestaan het verkooppunt waar de
loterijmaterialen worden tentoongesteld, opgeslagen, gebruikt of zijn
gelegen, te betreden ter inspectie en onderzoek van de staat en de
conditie van die materialen en hun gebruik waar te nemen.

6.
6.1

Training
De Wederverkoper zal van tijd tot tijd zulke trainingen en opfriscursussen
volgen als SURIBET zal bepalen zulks teneinde te garanderen dat de
Wederverkoper en diens medewerkers behoorlijk en volledig zijn getraind
in a) validatie van loten en het systeem ter vereffening van uitbetaalde
prijzen en b) vereffening van rekeningen.

6.2

De Wederverkoper zal garanderen dat het verkooppunt wordt bediend en
de loten en/of kraskaarten slechts worden verkocht door en onder
supervisie van een bevoegde en volledig getrainde medewerker en dat de
loten en/of kras-kaarten worden verkocht tegen de geldende prijzen en
niet tegen een prijs ná korting of hoger dan door SURIBETvastgesteld.

6.3

De Wederverkoper zal garanderen dat al zijn huidige medewerkers en de
daarna voor de verkoop van loten en/of kraskaarten in dienst genomen
mede-werkers welgemanierd zijn, beleefd naar de cliënten, toepasselijk
gekleed en op alle relevante gebieden volledig en behoorlijk getraind.

7.
7.1

Verkoop van loten
Ter compensatie van door de Wederverkoper met betrekking tot de
verkoop van loten verleende diensten zal SURIBET de Wederverkoper
een commissie betalen gelijk aan vijf procent van de nominale waarde
van de via zijn verkooppunt gerealiseerde netto lotenverkoop (of zulk
ander tarief als SURIBET van tijd tot tijd aan alle wederverkopers zal
meedelen).

8.
8.1

Verbruiksgoederen ten behoeve van de Loterij
De Wederverkoper is verantwoordelijk voor het aanhouden van een
adequate voorraad van loterij terminals, papierrollen, de meest courante
loterij speel-briefjes, betaalformulieren en alle reclame materialen. De
Wederverkoper zal zijn behoefte hiertoe tenminste 14 dagen vooraf aan
SURIBET of de Distributeur kenbaar maken.

8.2

Het is SURIBET ook toegestaan, zulks te hare discretie, om algemene
reclame campagnes met betrekking tot de producten en de
Wederverkoper te arrangeren. De Wederverkoper mag SURIBET of de
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Distributeur toestaan, op hun kosten, de producten of het verkooppunt te
adverteren.
9.
9.1

Verkoop van loten
De Wederverkoper zal garanderen dat het verkooppunt gesitueerd is in
een geschikte omgeving met makkelijke toegang en zichtbaarheid voor
het publiek en niet is gelegen binnen een minimum afstand van 200
meters van een school of gebedsplaats of binnen zulke afstand als de
overheidsautoriteiten van tijd tot tijd kunnen voorschrijven.

9.2

Indien de Wederverkoper kennis is gegeven van de verkeerde plaatsing
van het verkooppunt zal de Wederverkoper binnen een dag na de
kennisgeving SURIBET informeren om de terminal te deactiveren en de
verkoop van loten en/of kraskaarten stop te zetten.

9.3

De Wederverkoper zal garanderen dat geen lot en/of kraskaart wordt
verkocht
i.
aan een minderjarige of een persoon onder de leeftijd van 18jaar;
ii.
aan een persoon die bekend staat als een professionele gokker;
iii.
tegen een andere prijs dan aanbevolen.

10. Betalingen en rekeningen
10.1 Alle loten die niet zijn geannuleerd of herroepen op een wijze zoals door
SURIBET voorgeschreven zullen worden beschouwd als door de Wederverkoper te zijn verkocht. De Wederverkoper zal derhalve verantwoording
moeten afleggen voor de verkoopopbrengsten van die loten.
10.2 De Wederverkoper erkent dat alle uit de verkoop van loten ontvangen
gelden eigendom zijn van SURIBET en dat hij die gelden slechts zal
behouden voor SURIBET en als diens beheerder zal optreden. Ondanks
dat zulke gelden aan SURIBET behoren zal de Wederverkoper
verantwoordelijk zijn voor het goedmaken van enig verlies van of verschil
in de som van zulke gelden welke mocht optreden voordat het geld aan
SURIBET is betaald, ongeacht de wijze waarop dat verlies of het verschil
mag zijn ontstaan.
10.3 De Wederverkoper zal zo vaak als vereist bij SURIBET inleveren:
a. alle gewonnen loten welke de Wederverkoper heeft uitbetaald;
b. alle niet verkochte loten welke door de Wederverkoper zijn
geannuleerd of ongeldig zijn verklarrd;
c. alle niet verkochte loten die door SURIBET zijn herroepen op de wijze
zoals door SURIBET is voorgeschreven.
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10.4 De Wederverkoper zal, zo vaak als SURIBET daartoe opdracht geeft het
bruto bedrag van de verkochte loten minus het bedrag van de ongeldige
loten (de “Netto Opbrengst uit Lotenverkoop”) storten op de SURIBET
Bankrekening.
10.5 Het gedeeltelijk of volledig nalaten door de Wederverkoper om op de
over-eengekomen datum aan SURIBET de netto-opbrengst uit
lotenverkoop te betalen zal SURIBET het recht verschaffen om de loterij
terminal onmiddellijk te de-activeren zulks in overeenstemming met het
beleid en de procedures van SURIBET. Het voortdurende onvermogen
van de Wederverkoper om zulke betaling te verrichten binnen drie (3)
dagen na de de-activering van de loterij terminal zal resulteren in de
onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst en verrekening van
aan SURIBET verschuldigde betalingen met de waarborgsom. Indien in
zulk een geval er een tekort resteert bij de realisatie van het
verschuldigde bedrag zal de Wederverkoper dezelve niet later dan zeven
(7) dagen vanaf de kennisgeving voor vordering goedmaken.
11. Uitbetaling van prijzen
11.1 De enige prijzen welke de Wederverkoper bevoegd is uit te betalen uit de
gelden ontvangen uit de verkoop van loten zijn de prijzen met een waarde
die ligt binnen de betalingsbevoegdheid die aan de Wederverkoper is
gegeven. De Wederverkoper zal garanderen dat betaling van die prijzen:
a. zal worden gedaan aan de houder van het winnende lot welk lot
behoor-lijk is gevalideerd in overeenstemming met de regels die van
toepassing zijn op elk lot;
b. in zulk een geval, en in alle andere gevallen, in overeenstemming is
met de instructies van SURIBET;
c. slechts onderhevig is aan door SURIBET geautoriseerde inhoudingen
die van tijd tot tijd aan de Wederverkoper kenbaar zijn gemaakt.
11.2 SURIBET zal niet verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van prijzen die
door de Wederverkoper aan de cliënten zijn toegekend:
a. op misvormde, verminkte, gescheurde, verloren, foutief gevalideerde,
frauduleuze, ongeldige of geannuleerde loten of loten die per
vergissing zijn verstrekt;
b. bij niet-naleving van de regels en procedures die van tijd tot tijd door
SURIBET zijn opgesteld.
Slechts de loten die vóór de trekking in de database zijn opgeladen zullen
als geldige loten worden beschouwd.
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11.3 SURIBET zal de Wederverkoper niet vergoeden voor de bedragen van
prijzen toegekend in boven beschreven omstandigheden waardoor
SURIBET de volle verplichting en verantwoordelijkheid zal dragen voor de
uitbetaling van dergelijke prijzen.

11.4 Voor de uitbetaling van prijzen die de bevoegdheid van de
Wederverkoper te boven gaan zal de Wederverkoper aan de winnende
cliënt formulieren voor uitbetaling van prijzen beschikbaar stellen welke
formulieren door SURIBET aan de Wederverkoper zijn verstrekt. De
Wederverkoper zal de winnende cliënt eveneens instructies verstrekken
en elke andere eventueel benodigde hulp of faciliteit.
12. Verkoopcommissie
12.1 Alle commissies die aan de Wederverkoper zijn betaald of zullen worden
betaald zullen slechts zijn gebaseerd op de corresponderende
lotenverkoop zoals geregistreerd volgens het systeem van multipele
computers die zijn geïnstalleerd voor diverse berekeningsfuncties,
datacommunicatie, loten-transacties, berekening van prijzenbedragen,
etcetera (het “Centrale Computer Systeem”) welke bij SURIBET is
geïnstalleerd. Indien de Wederverkoper SURIBET informeert dat er een
discrepantie in de genoemde records lijkt te bestaan, zal SURIBET de in
het Centrale Computer Systeem opgeslagen records onderzoeken en
controleren. De vaststelling van feiten door SURIBET zal finaal en
bindend zijn voor de Partijen. Echter, de verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de Partijen tijdens de periode van zulk
onderzoek en controle zullen niet worden opgeschort en zullen voortduren
alsof er geen onderzoek en verificatie worden verricht.
13. Voorwaarden en beëindiging
13.1 Bij expiratie of eerdere beëindiging van deze Overeenkomst, wegens
welke reden dan ook, zal de Wederverkoper:
a. de loterij terminal, het reclamemateriaal, en alle andere door SURIBET
of haar Distributeur met betrekking tot de loterij verstrekte goederen
onmiddellijk aan SURIBET en/of haar geautoriseerde Distributeur
retourneren, bij gebreke waarvan SURIBET en/of zijn geautoriseerde
Distributeur gerechtigd zullen zijn om het verkooppunt binnen te
treden en bezit te nemen van voornoemde roerende goederen;
b. ophouden zichzelf als Wederverkoper te gedragen;
c. ophouden om alle aan de producten gerelateerde handelsmerken en
eveneens alle uithangborden, emblemen of ander materiaal welke aan
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d.
e.

f.

g.
h.

i.

de producten of SURIBET zijn gerelateerd te gebruiken;
ophouden om de reclamematerialen te tonen;
waarheidsgetrouwe en behoorlijke afrekeningen van de loterijverkopen
en uitbetaalde prijzen, als door SURIBET vereist, te verstrekken tot en
met het moment van verstrijken van deze Overeenkomst;
SURIBET binnen zeven (7) dagen na beëindiging van de
Overeenkomst alle uitstaande schulden inzake de NettoLotenverkopen, zonder enige compensatie of tegenvordering voor
uitbetaalde prijzen en verkoopcommissie, te betalen, bij gebreke
waarvan SURIBET alle door de Wederverkoper aan SURIBET
verschuldigde en door deze opeisbare bedragen zal verrekenen met
en tegen de waarborgsom;
gerechtigd zijn restitutie van de waarborgsom van SURIBET te
verlangen, afhankelijk van zekere vereffeningen;
indien de Overeenkomst binnen zes maanden na de datum van
ingang door de Wederverkoper wordt beëindigd, SURIBET het recht
hebben verschaft om een bedrag van SRD100,- in mindering te
brengen als bedrijfskosten. SURIBET zal ook de reparatiekosten
wegens enige beschadiging en verkeerd gebruik, conform
bedrijfsbeleid, op de waarborgsom in mindering mogen brengen;
onmiddellijk aan de Afdeling Beveiliging van SURIBET rapporteren
elke kennis die de Wederverkoper heeft vernomen inzake onwettige
acti-viteiten of onoorbare banden die betrekking hebben op de
operaties van de loterijspelen van SURIBET.

14. Concurrentiebeding
14.1 De Wederverkoper gaat ermee akkoord dat hij tijdens de duur van deze
Over-eenkomst:
a. geen commissie zal accepteren, niet betrokken zal zijn bij of een
aanstel-ling zal accepteren om als tweede partij of wederverkoper, of
in enige soortgelijke kwaliteit namens enige concurrent van SURIBET
te fungeren, noch zal hij voor eigen rekening betrokken zijn in zulke
activiteiten;
b. geen financieel belang bij een concurrent zal scheppen of hebben;
c. geen technische expertise, advies of ervaring op het gebied van loterijtoepassingen aan Concurrenten of cliënten van die concurrenten
beschik-baar zal stellen, met uitzondering van enige zulke activiteit
welke direct is gerelateerd aan het benaderen van zulke cliënten als
potentiële cliënten voor de producten behorend tot deze
Overeenkomst.
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15. Intellectuele eigendom
15.1 SURIBET verstrekt de Wederverkoper een niet-exclusieve vergunning
voor gebruik van het SURIBET logo, handelsmerken, handelsnamen, de
namen van verschillende spelen, auteursrecht voor het beperkte doel van
adverteren, promoten en verkopen van de loten tijdens de duur van deze
Overeenkomst.
15.2 De Wederverkoper zal de Intellectuele Eigendoms- en andere rechten
van SURIBET toegewijd beschermen en zal geen wijzigingen en
veranderingen aanbrengen in de handelsmerken, handelsnamen, logos,
ontwerpen en andere literaire of artistieke materialen, aan de loterij
terminal of de reclame-materialen.
15.3 SURIBET zal de wettige en vruchtgenot hebbende eigenaar blijven van de
auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, uitzendrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit de titels van de loterijspelen,
loterijspel formats, loterij websites, software ontwerpen en alle andere literaire
en artistieke materialen gecreëerd door of namens SURIBET voor gebruik in
verband met de Elektronische Loterij (de “Intellectuele Eigendom van de
Loterij”), inclusief het Handelsmerk Intellectuele Eigendom.
15.4 SURIBET zal de Wederverkoper schadeloos stellen en onschuldig houden
van en tegen elke en alle vorderingen, verliezen, verplichtingen, kosten,
schaden en uitgaven welke de Wederverkoper kan oplopen wegens
gerechtelijke procedures die door enige derde partij tegen de Wederverkoper
worden ingesteld wegens schending van de Intellectuele Eigendom van het
Handelsmerk of de Intellectuele Eigendom van de Loterij.
16.
Confidentiële informatie
16.1 De Wederverkoper zal tijdens de duur van deze Overeenkomst en voor alle
tijden hierna alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om informatie
die hem bekend is, of reden heeft om te kennen als voor SURIBET
confidentiële informatie, vertrouwelijk en confidentieel te houden (de “Confidentiële Informatie”). De Wederverkoper zal de confidentiële informatie
slechts gebruiken om zijn diensten en verplichtingen onder deze Overeenkomst te verrichten. Confidentiële informatie omvat technische en bedrijfsinformatie welke gerelateerd is aan de loterij, marketing plannen, productie en
technische processen en toekomstige bedrijfsplannen. De verplichtingen van
de Wederverkoper met betrekking tot de confidentiële informatie zal zich
eveneens uitstrekken tot elk eigendomsrecht van derde partijen of in het
verloop van de dienstverlening door SURIBET aan de Wederverkoper
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onthulde confidentiële informatie. Deze verplichting zal zich niet uitstrekken tot
enige informatie welke algemeen bij het publiek bekend wordt en derhalve
geen inbreuk op deze Overeenkomst inhoudt. Deze verplichting zal de beëindiging van deze Overeenkomst overleven.
17.
Naleving van regels en reglementen
17.1 De Wederverkoper zal gebonden zijn door en zal voldoen aan de wettelijke
regels, reglementen en daarvan en daarna door de Staat of SURIBET met
betrekking tot de activiteiten van de loterij afgekondigde instructies.
17.2 Ingeval van niet-naleving van regels en reglementen en onjuiste voorstelling
van zaken door de Wederverkoper zal de Wederverkoper exclusief verantwoordelijk zijn voor enige daaruit voortvloeiende verplichting.

17.3 Plaats:
De Wederverkoper zal de agent zijn van SURIBET voor de verkoop van
kraskaarten in een gespecificeerd gebied / regio / zone en hij zal geen loten
buiten dit gespecificeerd gebied verkopen. In het geval dat hij een verkoop
mocht verrichten buiten zijn territoriale grenzen zal de verkoopcommissie ten
goede komen aan de rechtsgeldig volgens de overeenkomst, voor dat gebied
aangestelde Wederverkoper.

Ik heb de voorwaarden en condities en hun gevolgen nauwkeurig gelezen en
begrepen. Ik ga ermee akkoord deze te zullen naleven.
Naam:

.........................................................................................................

Adres:
Datum:
Plaats:

............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................................
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