Algemene voorwaarden Zakelijk Zeist Onderneemt!
Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor het lidmaatschap van de Vereniging Zakelijk Zeist
Onderneemt! (hierna: ‘ZZO!’).
2. Eventuele algemene voorwaarden van het lid zijn niet van toepassing.
Artikel 2:Aanmelding, duur en opzegging
1. Personen die lid willen worden van ZZO! melden zich aan door middel van een
volledig ingevuld aanmeldingsformulier, al dan niet via de website van ZZO!. Door
aanmelding verklaart het aspirant-lid zich akkoord met de algemene voorwaarden
van ZZO! en haar statuten.
2. Het lidmaatschap gaat in nadat de aanmelding door het bestuur van ZZO! is
geaccepteerd en daarvan bericht is gegeven aan het lid. ZZO! behoudt zich het recht
voor om aanmeldingen te weigeren.
3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt jaarlijks
verlengd, tenzij het lidmaatschap tenminste twee maanden voor het verstrijken van
een kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd, in welk geval het lidmaatschap eindigt
vanaf het daarop volgende kalenderjaar.
Artikel 3: Vergoeding
1. De door de lid verschuldigde vergoeding voor het lidmaatschap bedraagt in 2015
€ 250,00, ongeacht het moment waarop het lidmaatschap aanvangt.
2. Bij deelname van meerdere leden van één organisatie, bedraagt de vergoeding
voor de tweede en iedere volgende lid voor 2015 € 125,00.
3. De jaarcontributie voor het komende jaar wordt in beginsel elk jaar vastgesteld op
de algemene ledenvergadering; bij gebreke daarvan blijft deze gelijk aan de
contributie van het lopende jaar.
4. Alle betalingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer
NL28RABO016.21.88.595 t.n.v. Zakelijk Zeist Onderneemt!
5. De vergoeding is opeisbaar na ommekomst van 14 dagen na de factuurdatum. Bij
niet-tijdige betaling is de lid van rechtswege in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling vereist is en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het lid.
Artikel 4: Bijeenkomsten
1. Leden kunnen zolang het lidschap voortduurt, zonder bijbetaling de door ZZO!
georganiseerde bijeenkomsten bijwonen, zulks onverminderd het bepaalde in lid 2.
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2. Voor bijzondere bijeenkomsten of evenementen kan door ZZO! een vooruit te
betalen toeslag voor aanwezigheid worden verlangd. De toeslag voor deze
bijeenkomsten of evenementen wordt door ZZO! vastgesteld en voorafgaand aan de
bijeenkomst of het evenement kenbaar gemaakt.
Aanmeldingen voor zulke bijeenkomsten of evenementen zijn definitief. De hiervoor
vastgestelde toeslag blijft verschuldigd en wordt niet gerestitueerd bij annulering.
3. Het bestuur stelt nadere regels vast voor de toelating van introducés en andere
potentiële leden voor bijeenkomsten als bedoeld in lid 1 en/of lid 2. Het bestuur
behoudt zich het recht voor om daarvoor entreegeld te vragen.
Artikel 5: Website en nieuwsbrief
1. Het lid krijgt toegang tot onderdelen van de website van ZZO! waarmee onderling
contact voor zakelijke doeleinden vereenvoudigd wordt. Dit onderdeel van de website
is niet toegankelijk voor derden.
2. Het lid ontvangt regelmatig per e-mail een nieuwsbrief.
Artikel 6: Gedragsregels
1. Het lid dient zich te houden aan algemeen maatschappelijk aanvaarde en
gewenste omgangsvormen en bij voorkeur een begripvolle en sympathieke
onderlinge omgang tot stand te brengen.
2. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap tussentijds op te
zeggen, indien het gedrag van de lid zodanig is dat in redelijkheid niet van ZZO!
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Indien ZZO! aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. ZZO! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
ZZO! is uitgegaan van door of namens de lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
3. De aansprakelijkheid van ZZO! is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
haar verzekeraar in voorkomend geval en verder tot directe schade, derhalve geen
vervolgschade.
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