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Overeenkomst voor deelname aan het SSBU parkmanagement 
 
Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van aangesloten 
ondernemingen en werkt samen met de gemeentelijke overheid. Het doel van deze samenwerking 
is het vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van 
de economische groei. Ondermeer door collectieve voordelen, ontzorging, het terugdringen van de 
milieukosten en een efficiënter gebruik van de verschillende bedrijventerreinen. In deze 
overeenkomst wordt de deelname aan parkmanagement geregeld.  
 
1. Hierbij komen overeen: 
 
De Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU). 
Hierna te noemen A. 
 
En 
 
Het bedrijf of de instelling:………………………………………………………………………………………………… 
Hierna te noemen B. 
 
Dat B deelneemt aan het parkmanagement dat uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van A. 
 
2. B verwerft hiermee het recht om deel te nemen aan alle raamovereenkomsten voor het regelen 
van aspecten die van belang zijn voor het functioneren van bedrijven en instellingen. 
 
3. A informeert B over alle mogelijkheden voor raamovereenkomsten die worden aangehouden en is 
behulpzaam om te bepalen welke voordelen daarmee voor B bereikt kunnen worden. 
 
4. B besluit per raamovereenkomst, waarvoor een voorstel wordt gedaan door de SBBU, tot 
deelname. 
 
5. De overeenkomst loopt vanaf 1 januari t/m 31 december, ongeacht het moment tijdens het jaar 
waarin door B tot deelname wordt besloten. 
 
6. Opzeggen is mogelijk voor 1 oktober van een lopend jaar onder voorwaarde dat deelname aan alle 
raamovereenkomsten door B voor het einde van dat jaar is beëindigd. 
 
7. B betaalt A de bijdrage die van toepassing is op B. Deze wordt afgeleid van de hieronder vermelde 
staffel. A heeft het recht om deze staffel aan te passen gelet op de kosten voor parkmanagement 
algemeen. De volgende staffel wordt sinds 1-1-2018 gehanteerd: 
 
Werkzame personen   Tarief  
1-9     € 150,- 
10-24     € 300,- 
25-39     € 575,- 
40-59     € 865,- 
60-79     € 1150,- 
80-99     € 1375,- 
100+     € 1650,- 
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8. Voor het eerste jaar van deelname geldt voor B het aantal medewerkers per 1 januari van het 
daaraan voorgaande jaar. Dit aantal is gebaseerd op de wijze waarop de overheid het aantal 
medewerkers vaststelt en komt overeen met het aantal medewerkers, zoals is geregistreerd in de 
salarisadministratie van B. Met dien verstande dat het alleen om de medewerkers van de standplaats 
Uden gaat. 
Per 1 januari wordt het aantal medewerkers voor het daarop volgende kalenderjaar vastgesteld op 
basis van opgave van B, gebaseerd op de salarisadministratie. 
 
9. De nota voor de bijdrage aan de SBBU, die a aan B zendt in januari van het betreffende jaar, dan 
wel op het moment  van deelname aan de eerste raamovereenkomst, wordt door B binnen 1 maand 
betaald.  
 
 

Bedrijf of instelling :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal werkzame personen op 1 januari jl.:.……………………………………………………………………………………..… 
(inclusief inhuur) 

Naam   :…………………………………………………………………………………………………(m / v) .….…… 

Functie   :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vestigingsadres  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode / Plaats :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postadres  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode / Plaats :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax   :……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail   :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Website  :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening  :…………………………………………………plaats en datum………………………………………….. 

 

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden 

Naam   :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie   :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening  :…………………………………………………plaats en datum………………………………………….. 
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