ALGEMENE VOORWAARDEN (Concept)
Begrippen.
1 – Businessclub Noordwest Veluwe (BNWV) is in de opstartfase een
businessunit van Wabu Holding BV. Na de opstartfase zal worden
geëvalueerd of deze status als zodanig blijft gehandhaafd of dat
BNWV als een zelfstandige rechtspersoon verder gaat.
2 – Algemene Voorwaarden (AV) Op alle activiteiten, diensten en
producten zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden.
3 – Lid. Een lid is gratis vermeld op de linkedin Group BNWV en valt
als zodanig onder de richtlijnen van LinkedIn en daarop aanvullend
de Group Rules.
4- Zakenlid. (ZL) Een zakenlid is tegen betaling lid van de BNWV en
maakt als zodanig tegen betaling gebruik van alle faciliteiten van
de BNWV zoals omschreven bij het aanmelden waar onder maar niet
uitsluitend: website met profielpagina, ledenvoordelen, promotionele
mogelijkheden, netwerkbijeenkomsten, trainingsmogelijkheden, kennisen samenwerkingsmogelijkheden.
5 – Sponsor/partner. Sponsoring en partnership is voorbehouden aan
zakenleden. Sponsors en partners worden in de gelegenheid gesteld
zichzelf in woord en daad te profileren binnen BNWV na af- en
overeenstemming met het management van BNWV. Afspraken hierover
worden per gelegenheid schriftelijk vastgesteld tussen
sponsor/partner en het management.
1.Doelstelling
1.1. De BNWV is een commerciële businessunit en heeft als doel het
opzetten, in stand houden en uitbreiden van een “business to
business”platform om contacten- en zakendoen als ook uitwisseling
van kennis tussen ondernemers onderling te bevorderen.
1.2 Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:
o Het op regelmatige basis organiseren van partner en netwerk
bijeenkomsten.
o Het beschikbaar stellen van informatie.
o Op regelmatige basis uitnodigen van een gastspreker.
o Bedrijfsbezoeken bij partner of derden.
o Eigen website.
o Onderling persoonlijk contact.
O Het aanbieden van trainingen en workshops.
O Het initiëren en faciliteren van diverse vormen van promotie.
O Het aangaan van samenwerkingsverbanden.

2. Lidmaatschap
2.1 Een organisatie kan lid worden van de linkedin Group. De
voorwaarden hiervoor staan ter plekke vermeld onder de Group Rules.
2.1. Het zakenlidmaatschap van de Businessclub is gekoppeld aan een
bedrijf of individu en is niet overdraagbaar.
2.2. Voor zakenlidmaatschap komen ondernemers en ondernemende
personen in aanmerking.
2.3. Een organisatie wordt vertegenwoordigd in de Businessclub door
maximaal drie personen die allen werkzaam dienen te zijn voor de
organisatie. Indien een organisatie voor meer dan drie personen
Van faciliteiten en voordelen gebruik wil maken, dan dient men
hiervoor een fee te betalen. Deze fee bestaat uit de niet
gereduceerde kosten van desbetreffende bijeenkomst.
2.4. Een organisatie kan zich aanmelden voor toetreding tot het
zakenlidmaatschap van de Businessclub door aanmelding via het
internet of contact met het management. Indien een organisatie de
ethische code als ook deze voorwaarden onderschrijft, blijft
onderschrijven en ook toepast wordt de aanmelding gehonoreerd.
2.5. Indien een aanmelding van een organisatie niet wordt
gehonoreerd zal dit met reden worden kenbaar gemaakt.
2.6. Het zakenlidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12
maanden. Het zakenlidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende
jaar verlengd, indien niet met inachtneming van de opzegtermijn van
2 (twee) maanden schriftelijk wordt opgezegd.
3. Zakenlidmaatschap (contributie)
3.1. De BNWV is een onafhankelijk netwerk en commerciële business
unit en als zodanig niet afhankelijk van subsidies. De kosten van de
BNWV worden gefinancierd door het zakenlidmaatschap (contributie)
van de leden, inkomsten uit activiteiten en vanuit eventuele
additionele sponsorgelden.
3.2. Elk jaar opnieuw wordt de hoogte van het zakenlidmaatschap
(contributie) bepaald door het management. Indien wenselijk kan het
zakenlidmaatschap (contributie) worden verhoogd. Indien deze
verhoging minder dan 10 % is, dan vormt de verhoging geen grond voor
opzegging van de overeenkomst. Bedraagt de verhoging meer dan 10 %,
dan is het zakenlidmaatschap (contributie) een grond van opzegging.
In dit geval geldt geen opzegtermijn.
3.3. Voor het zakenlidmaatschap (contributie) ontvangt het zakenlid
een factuur in Euro`s met apart gespecificeerd de B.T.W. van de
BNWV. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen twee
weken na ontvangst van de factuur middels bankoverschrijving, ideal
betaling of via automatische incasso.
3.4. Bij opzegging tijdens, gedurende de overeenkomst vindt geen
gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen
partners(contributie) plaats.

4. Bijeenkomsten
4.1.De bijeenkomsten en activiteiten zijn in sommige gevallen
toegankelijk voor de zakenleden en hun introducés of in andere
gevallen alleen voor zakenleden. Per bijeenkomst wordt dit
geconvoceerd.
4.2. De BNWV behoudt zich het recht voor om toegang van persoon, of
personen aan een bijeenkomst te
ontzeggen. Dit ter beoordeling aan het management.
4.3. Indien er sprake is van een beperkte inschrijving, dan behoud
de BNWV zich het recht voor de
bijeenkomst te annuleren.
5. Beroepscode.
5.1. Het zakenlidmaatschap van de BNWV betekent dat een individu
en/of organisatie zich committeert aan de doelstellingen en de
beroepscode van de BNWV. Dit houdt in dat de zakenleden een
positieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld:
* Regelmatige deelname aan georganiseerde bijeenkomsten
/activiteiten.
* Uitwisseling van kennis en ervaring via bijeenkomsten
/activiteiten.
* Waar mogelijk de zakenleden van BNWV betrekken in het delen van
kennis en kennissen als ook het gunnen van opdrachten.
Verder onderschrijft, blijft onderschrijven en brengt in de
praktijk, het zakenlid, de navolgende beroepscode:
A Het zakenlid is van onbesproken gedrag, betrouwbaar en oprecht.
B Het zakenlid levert hoogwaardige diensten en producten.
C Het zakenlid houdt zich aan de ethische normen van zijn/haar
beroep.
D Het zakenlid zal een positieve en ondersteunende houding jegens
de BNWV, haar leden, zakenleden en het management betonen.
E Het zakenlid zal in al zijn/haar uitingen en communicatie,
zowel persoonlijk, mondeling, schriftelijk en digitaal, respect
betrachten in taal- en woordgebruik als ook respect betonen naar
een ieder ongeacht beroep, achtergrond, religie, herkomst of
politieke voorkeur, mits juridisch aanvaardbaar.
Overigens overstijgen in een formele beroepscode gestelde normen
bovenstaande punten.
5.2. Door actief deel te nemen aan de georganiseerde
bijeenkomsten/activiteiten laten zakenleden zien dat netwerken wat
oplevert als de zakenleden bereid zijn te investeren in het netwerk
alvorens te kunnen oogsten. De BNWV kent echter geen verplichtingen
tot het gunnen van business of het genereren van leads. De BNWV
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot
het doen, niet doen, of nalaten van zaken die tussen, of door
tussenkomst, van partijen tot stand zijn gekomen of mogelijk tot
stand zouden zijn gekomen. Voor deelname aan activiteiten die worden
gepromoot of worden aangeboden door BNWV maar worden uitgevoerd of
worden gefaciliteerd door derden, wordt door de BNWV geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij deelname aan activiteiten aanvaardt
het zakenlid de voorwaarden van de organiserende of uitvoerende
derde.

6. Zakenledenlijst
6.1. De BNWV faciliteert een profielpagina op de website met alle
daarin opgenomen mogelijkheden. Deze profielpagina’s worden
gerubriceerd en geïndexeerd en zijn publiek toegankelijk.
6.2. Initiële contacten tussen zakenleden lopen rechtstreeks met de
zakenleden of via bestuur Businessclub.
6.3. Door zakenleden opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor
het toezenden van informatie van het management of voor informatie
van derden, via het management.
6.4. De namen van de zakenleden mogen publiek gemaakt worden in elke
vorm van zowel interne- als extern communicatie. Indien u hiertegen
bezwaar heeft, maakt u dit kenbaar via aangetekend schrijven aan het
management. De gegevens van de zakenleden mogen niet ter beschikking
worden gegeven aan derden.
7. Vertrouwelijkheid en Aansprakelijkheid.
7.1. Alle informatie die door partijen worden ontvangen tijdens de
bijeenkomsten, zal met de grootste wederzijdse vertrouwelijkheid
worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na
voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft
verschaft (de “bron”). De BNWV aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.
7.2. De BNWV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
door, of aan, zakenleden tijdens bijeenkomsten verstrekte of
beschikbare gestelde informatie.
7.3. De BNWV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor
acties of aanbiedingen die via de Businessclub zijn aangeboden door
derden. Alle aansprakelijkheid voor tekortkomingen, niet nakoming of
anderszins dient verhaalt te worden op deze derde.
7.4. De BNWV is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of
ontvreemding van zaken tijdens een BNWV bijeenkomst, tenzij dat toe
te wijzen valt aan opzet of grove schuld door de BNWV.
8. Kennisuitwisseling.
8.1. Ieder zakenlid verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en
ervaring met anderen te delen.
8.2. De uitwisseling van kennis en ervaring vindt in principe plaats
middels de bijeenkomsten van de BNWV, digitale nieuwsbrief of
middels de website.
9. Opzegging en Beëindiging.
9.1. Opzegging van het zakenlidmaatschap kan alleen schriftelijk /
per e-mail en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee)
maanden en is alleen dan rechtsgeldig als de opzegging schriftelijk
/ per e-mail is bevestigd door het management.
9.2. Daarnaast kan het zakenlidmaatschap worden beëindigd door het
management in de navolgende gevallen:
o het zakenlid komt na reclamatie, de regels en afspraken zoals
vastgelegd in de voorwaarden en de beroepscode van het
zakenlidmaatschap niet na;
o het zakenlid blijft gedurende een periode van 2 maanden in gebreke
het zakenlidmaatschap (contributie) te voldoen.
o Bij faillissement of surseance van betaling van de partner.

10. Toepasselijk recht.
10.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en
overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen het zakenlid en het management zullen
in eerste aanleg worden voorgelegd aan de raad van advies van de
BNWV.
10.3 Indien partijen na bemiddeling van de raad van advies niet tot
overeenstemming komen zal het geschil bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen.

