Webmaster marketing overeenkomst P rive-girls.nl
Ondergetekende, __________________________________ te noemen
onderneemster, met de navolgende personalia, nationaliteit en adres:
____________________________ ____________________________

_____________________________________________
en _________________________________________________
vertegenwoordigd door _____________________ wonende te
_____________ te noemen “Webmaster”, komen het volgende overeen;
1: Onderneemster zal voor haar eigen rekening en risico werkzaamheden
verrichten in de prostitutie, waarnaar zij haar activiteiten onder de aandacht
zal brengen aan Webmaster op verzoek van onderneemster, haar
advertentie(s) op internet zal verzorgen met de door haar geleverde
informatie, prijzen en publieke contactgegevens.
Webmaster zal zorg dragen voor online marketing waaronder het plaatsen
van informatie ten behoeve van onderneemster haar activiteit. Hiervoor
brengt webmaster aan onderneemster een bedrag van € ………. In rekening
vermeerderd met ______% BTW.
2: Onderneemster is meerderjarig en verklaart bovengenoemde
werkzaamheden uit te oefenen zonder dat er enige sprake of signalen zijn
van dwang, misleiding en / of bedrog. Onderneemster is afkomstig uit
Nederland of een ander europees land en heeft voor haar werkzaamheden in
Nederland als zelfstandige geen verblijfsvergunning en / of tewerkstellingsvergunning nodig. Onderneemster is i.v.t in het bezit van een KVK en voert
haar diensten op een wettige manier uit.
3: Onderneemster zorgt zelf voor reisdocumenten, tickets en / of
communicatiemiddelen en blijft de beschikking houden over haar paspoort
en / of ID-bewijs. Webmaster heeft geen enkel zeggenschap over de wijze
waarop onderneemster haar activiteiten uitoefent en zal hier ook geen
gezagsverhouding over ontstaan.

4: Onderneemster verklaart gezond te zijn in zowel geestelijke als
lichamelijke conditie en is niet verslaafd aan verdovende middelen.
5: Door ondertekening stellen beide partijen vast dat er nadrukkelijk geen
situatie is zoals omschreven in het wetboek van strafrecht, artikel 273F.
Webmaster heeft op geen enkele wijze onderneemster geworven, tegen
dwang of bewogen om seksueele handelingen te hebben naar derden tegen
betaling. Onderneemster heeft op eigen iniatief gewend tot webmaster om
gebruik te maken van marketing diensten.
Aldus overeengekomen te ___________________ d.d. ___-___-______
_______________________

_____________________

Handtekening onderneemster

Handtekening “Webmaster ”

