ulympics
Algemene Voorwaarden – Business Challenge
1. Algemeen
1.1

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle (project)opdrachten, aanbiedingen,
leveranties, overeenkomsten, projecten, uitvoeringen en overige verbintenissen voor zover
tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, welke direct of
indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van
projectbureau SSCM bv (h.o.d.n. Ulympics). Ulympics is een geregistreerde handelsnaam van
SSCM b.v.. Laatstgenoemde staat geregistreerd onder nummer 50049097 bij de Kamer van
Koophandel.

1.2

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
§
§

§

§

§

Investeerder: Ulympics die een startkapitaal van € 10.000,= investeert in een goed idee
of een business concept van Inschrijver;
Inschrijver: de persoon (of de groep personen) die zich inschrijft en de business idee /
concept met een daarbij behorend businessplan indient voor de Business Challenge én
committeert aan de Algemene Voorwaarden van Ulympics;
Business Challenge: betreft (a) de uitnodiging en omschrijving van de
ondernemerswedstrijd uitgegeven door Ulympics én (b) een investering van Investeerder
als startkapitaal van (maximaal) € 10.000,= voor loonkosten, onkosten, etc., wekelijkse
coachings-/ voortgangsgesprekken en 8-wekelijkse evaluatiegesprekken;
Beoordelingscommissie: een door Investeerder te benoemen commissie die (a) de
inschrijvingen beoordeelt en de winnaar van de Business Challenge benoemd én (b) het
vervolgtraject met deze winnaar begeleidt;
Winnaar: één (of meer van) de Inschrijver(s) die door Beoordelingscommissie als winnaar
van de Business Challenge wordt gekozen die als business developer het idee of een
business concept (projectopdracht) uitwerkt conform het ingediende businessplan.

2. Inschrijving
2.1

Alvorens de Inschrijver heeft ingeschreven bij heeft Inschrijver de Algemene Voorwaarden
gelezen en begrepen. Ter verificatie zal Inschrijver een door Ulympics inschrijfformulier
ondertekend meesturen met de inschrijving.

2.2

Inschrijving later dan in de Business Challenge gestelde deadlines komen niet in aanmerking
voor de procedure van de Business Challenge.

2.3

Inschrijver is er van bewust dat Inschrijver als Winnaar uitgeroepen kan worden. Inschrijver
committeert aan de verwachte tijdsinspanning.

3. Beoordeling
3.1

Inschrijver wordt tenminste beoordeeld op criteria zoals beschreven in de Business
Challenge. Het staat Beoordelingscommissie vrij om bij de beoordelingen van Inschrijver af te
wijken van de in deze Business Challenge benoemde criteria.
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3.2

Indien de kwaliteit van de ingediende plannen van Inschrijvers niet voldoet, kan
Beoordelingscommissie geen Winnaar aanwijzen. In dat geval zal Investeerder dit kenbaar
maken aan Inschrijvers.

4. Winnaar
4.1

Winnaar krijgt na bekendwording een illustratief door Winnaar en Ivesteerder getekend
cheque met daarop vermeld het bedrag à € 10.000,=. Dit bedrag wordt in overleg met
Investeerder in maximaal 12 termijnen van 1 maand beschikbaar gesteld aan Winnaar. Als
basis hiervan wordt het door Winnaar ingediende businessplan gehanteerd.

4.2

Bij bekendmaking van Winnaar wordt in het verlengde van deze Algemene Voorwaarden (a)
een samenwerkingsovereenkomst getekend met daarin een winstverdeling van 60% voor
Investeerder en 40% voor Winnaar en (b) een managementovereenkomst met daarin een
verhouding voor vergoeding i.r.t. in te zetten uren. Uiteindelijk zal dit monden in de vorming
van een Besloten Vennootschap (B.V.) met Investeerder en Winnaar met in achtneming van
de hier genoemde verhoudingen.

4.3

Bij in gebreke blijven van verplichtingen en inzet Winnaar wordt het startkapitaal van €
10.000,= teruggevorderd door Investeerder. Terugvordering is ook van toepassing indien
tijdens een go-/no-go-moment er sprake is van negatieve beoordeling door Investeerder.

4.4

Na bekendmaking is Winnaar verplicht de verwachte tijdsinspanning van één jaar (6 april
2021 t/m 5 april 2021) waar te maken.

5. Investeerder
5.1

Investeerder is verplicht de in de Business Challenge genoemde ondersteuning (startkapitaal,
coahcingsgesprekken, beoordelingsgesprekken) aan Winnaar te bieden.

5.2

Investeerder is minimaal 4 uur per week beschikbaar voor Winnaar voor advies en
begeleiding.

5.3

Investeerder is verplicht de Winnaar van de Business challenge kenbaar te maken aan
inschrijvers.

6. Overige voorwaarden
6.1

Investeerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen. De datum van de inwerkingtreding van deze wijziging zal door Investeerder tijdig
aan Inschrijvers en Winnaar schriftelijk worden medegedeeld.

6.2

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en
vertrouwelijk te achten informatie die zij van elkaar hebben verkregen en zij zullen hiertoe
alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door de Winnaar tot
geheimhouding te verplichten.
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