
	

 
 
 
 
 
 
Deelnameverklaring Circle Stone 
Versie 2.0, april 2018 
 
 

Naam bedrijf:  
Naam verantwoordelijke:  
Adres:  
E-mail adres:  
Telefoonnummer:  
Website:  

 
 
Met deze overeenkomst bevestigt de steenhouwer deelname aan Circle Stone.  
Daarbij gaat hij akkoord met het volgende: 
 

1. De steenhouwer plaatst het logo van Circle Stone op zijn website, met daarbij een toelichting 
dat zij klanten een Circle Stone kunnen bieden.  

2. De steenhouwer maakt in zijn showroom duidelijk zichtbaar dat hij Circle Stones aanbiedt. 
Daarvoor toont hij zichtbaar de Circle Stone poster, de folders en het Circle Stone demo-
houder.  

3. De steenhouwer heeft in zijn showroom minimaal één Circle Stone liggen (indien de 
steenhouwer dit nog niet heeft, dient hij dit te realiseren binnen 3 maanden na registratie bij 
Circle Stone) 

4. Klanten die zijn steenhouwerij benaderen voor een Circle Stone biedt hij ook daadwerkelijk 
een Circle Stone  

5. De steenhouwer kan de klant desgewenst vertellen waar de steen vandaan komt. 
6. De steenhouwer verstrekt de Stichting GreenLeave jaarlijks in januari inzicht in het aantal 

Circle Stones dat verkocht is in het voorgaande jaar.  
Nb. GreenLeave zal deze cijfers per steenhouwer niet verspreiden. Wij gebruiken ze om te 
monitoren hoeveel stenen er door alle steenhouwers tezamen worden hergebruikt.  

GreenLeave levert de steenhouwer materialen om over Circle Stone te communiceren 
1. Een Circle Stone Poster 
2. Circle Stone flyers 
3. Een informatiekaart over Circle Stone, geplaatst in een houder van een oud grafmonument, 

deels oud en deels vernieuwd. Dit kan hij zelf maken, of bestellen bij GreenLeave.1  
4. Het digitale logo, dat de steenhouwer op zijn website kan plaatsen 
5. Daarnaast vernoemt GreenLeave de steenhouwer op de Circle Stone website:  

- De bedrijfsnaam 
- Een foto van de steenhouwer 
- Een quote van de steenhouwer, waarin hij zijn motivatie voor dit initiatief noemt 
- Een link naar de website van de steenhouwer 

																																																								
1	Deze	houder	is	nog	in	ontwikkeling,	zodra	deze	gereed	is	zal	deze	aan	steenhouwer	aangeboden	worden.	De	kosten	zullen	overzichtelijk	
zijn.	De	steenhouwer	kan	ook	verkiezen	om	er	zelf	een	te	maken.			



   
Circle Stone is een initiatief van Stichting GreenLeave 

 
Stichting GreenLeave 

info@greenleave.nu 
www.greenleave.nu 
www.circlestone.nl 

 

	
	 	

Financiële bijdrage 
De bijdrage voor de steenhouwer bedraagt €200,- voor 2 jaar. Deze wordt bij de start van deelname 
gefactureerd en daarna iedere twee jaar.  
 
 
Actieve deelname 
GreenLeave behoudt zich het recht voor om, indien de steenhouwer niet aan kan tonen dat hij actief 
Circle Stones aanbiedt, zijn deelname te beëindigen. Dit alleen na een waarschuwing en overleg met 
de steenhouwer.  
Indien de deelname beëindigd wordt, is steenhouwer niet meer gerechtigd om zich Circle Stone 
deelnemer te noemen. Hij dient bovendien alle communicatie over Circle Stone te verwijderen van zijn 
website en uit zijn eigen bedrijfslocatie(s).  
 
 
Ondertekening steenhouwer 
Steenhouwer verklaart hierbij akkoord te gaan met bovenstaande bepalingen en geeft akkoord voor 
het publiceren van zijn bedrijfsgegevens op de website van Circle Stone: 
 
Datum ...........................................................................   
 
Plaats ............................................................................  
 
Naam ............................................................................  
 
 
 
Handtekening ................................................................  
	


