Afspraken voor jouw partnership met uppr
Hierbij bevestigen we de gemaakte afspraken voor jouw aansluiting als partner van uppr.
partnership voor locaties: wij doen ons best jouw producten en diensten zo goed
mogelijk onder de aandacht te brengen bij aangesloten locaties. We brengen je in
contact en bemiddelen waar dat nodig is. Het is aan jou om met de locaties tot
afspraken te komen, een goede relatie te onderhouden en eventueel beslechten van
geschillen.
circulariteit centraal: wij stimuleren locaties te verduurzamen en circulair te worden
en dat te versnellen via het netwerk van bij uppr aangesloten partners. Wij
verwachten dan ook dat je ons voorziet van relevante informatie om het partnership
met jou uit te dragen en locaties gericht te kunnen informeren. Daarbij zullen we je
ook (periodiek) vragen naar bewijs van het duurzame en circulaire gehalte van jouw
producten diensten.
van meerwaarde voor locaties: je bent bereid aangesloten locaties actief te helpen
verduurzamen en op voorhand al een ‘uppr deal’ te kunnen bieden die significant
interessanter is dan je gebruikelijke prijzen en voorwaarden.
lekker direct zaken doen: wij bieden jou de gelegenheid tot afspraken te komen met
locaties, maar zullen in geen enkel opzicht onderdeel zijn van een zakelijke
verbintenis die jij aangaat met één of meer locaties.
samen eerlijk zaken doen: wij gaan uit van transparant en eerlijk zaken doet waar
iedereen blij van wordt, dat verwachten in alle opzichten en situaties ook van jou.
geen exclusiviteit: wij gaan uit van overvloed, kansen voor iedereen en continue
vernieuwing. Een partnership kan dan ook nooit tot exclusiviteit leiden.

alleen samen komen we verder: wij geloven in een sterke community die elkaar verder
helpt, dus zijn wij via diverse kanalen actief in het delen van kennis en ervaring. Wij
verwachten van jou dat je daar actief aan deel neemt, ook je kennis en ervaring deelt
en bereid bent anderen verder te helpen.
er samen blij van worden: een partnership gaat alleen werken als we het samen tot
een succes willen maken, zo maken we het interessant én leuk voor elkaar. Mocht
het een keer anders uitpakken, dan spreken we nu al af dat we direct contact zoeken
en beide ons best doen tot een goede oplossing te komen.
zo lang als we er samen zin in hebben: we werken samen zolang als we er beide
plezier van hebben. Jij en wij, kunnen ieder moment de samenwerking opzeggen,
waarbij we over en weer de belangen respecteren. We verwijderen elkaars gegevens,
er zal niets worden verrekend en je gaat netjes om met de afspraken die zijn
gemaakt met locaties.
Laten we er samen een succes van maken! Goed te weten dat deze afspraken zijn
gebaseerd op onze algemene voorwaarden.
(www.upprplaces.com/algemenevoorwaarden)
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