
 

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN PLANTENHANGER.COM EN STICHTING OASEBOS  

1. Stichting Oasebos, Kerkweg 102, 3628 AS Kockengen, KVK 09144037, hierna te noemen 

Stichting  

2. Plantenhanger.com, Quinten Matsijsstraat 3, 5025 RB Tilburg, hierna te noemen 

D   

Ieder van Stichting Oasebos en/of Plantenhanger.com is hierna ook afzonderlijk te noemen 

 P   z   P . 

gaan een samenwerkingsovereenkomst aan gericht op het duurzaam beschermen van 

oerwoud. 

1. Doel van de overeenkomst  

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het maken van afspraken tussen 

Stichting Oasebos en Plantenhanger.com over de donatiestructuur ten behoeve van het 

duurzaam beschermen van oerwoud in Costa Rica. 

2. Middelen t.b.v. donatie  

Plantenhanger.com stelt per verkochte plantenhanger voor onbepaalde tijd een bedrag 

beschikbaar ten behoeve van Stichting Oasebos waarmee 1 m2 oerwoud gered kan 

. H       € ,    2 oerwoud gered kan 

worden. 

3. Inspanningen van Stichting Oasebos 

Stichting Oasebos streeft naar aankoop van (zoveel mogelijk aaneengesloten stukken) 

oerwoud in Costa Rica om het duurzaam te beschermen, tegen minimale 

(overhead)kosten. Daarnaast worden deze gebieden beheert door lokale medewerkers in 

samenwerking met natuurbeschermings-organisaties en overheden. Deze beheerders 

inspecteren maandelijks de gebieden o.a. op stroperij en rapporteren ze over 

waargenomen bijzondere dieren. Het is de intentie van Stichting Oasebos om dit beleid 

voort te zetten. 

4. Uitvoeringsafspraken:  

1. De aanwending van bovenstaande middelen wordt 1 keer per jaar door 

Plantenhanger.com worden overgemaakt aan Stichting Oasebos. 

2. De donaties komen ten laste van het jaar waarin zij in de begroting zijn opgenomen, 

maar kunnen in de tijd zowel naar voren worden gehaald als naar achteren worden 

verschoven.  



3. Oasebos heeft het recht tot inzicht in de aantallen verkochte plantenhangers met als 

doel de transparantie te vergroten en de donatie te waarborgen. 

4. Deze samenwerkingsovereenkomst kan op ieder moment door beide partijen worden 

ontbonden, zonder in achtneming van een opzegperiode. 

 

Aldus overeengekomen te Kockengen op 1 oktober 2020 

 

Jorg Houtermans       Peter Mols 

Plantenhanger.com       Stichting Oasebos 
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