ZOeen Lidmaatschap 2018
Algemene Voorwaarden
Definities
‘Lid’: de natuurlijke persoon met wie ‘Zij Onderneemt’ een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten.
Lidmaatschap: de rechtsverhouding waarbinnen ‘Zij Onderneemt’ zich verbindt
om periodiek aan ‘Lid’ informatie te leveren op een informatiedrager, tegen
een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen
door het ‘Lid’ dient te worden voldaan.
Lidmaatschapsovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen ‘Zij Onderneemt’ en
‘Lid’ betreffende een Lidmaatschap.
Toepasselijkheid
De onder deze lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast
de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle
overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Zij Onderneemt’ met
betrekking tot het aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst.
Wijziging voorwaarden
‘Zij Onderneemt’ behoudt zich het recht voor deze lidmaatschapsvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na
bekendmaking aan ‘Lid’ in de uitgave waarop de overeenkomst betrekking
heeft.
Aanbiedingen
De lidmaatschapsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal
worden afgesloten. ‘Zij Onderneemt’ bevestigt de lidmaatschapsovereenkomst
digitaal/schriftelijk. In de bevestiging wordt ‘Lid’ onder meer gewezen op het
lidmaatschapstarief en de duur van de lidmaatschapsovereenkomst.
‘Zij Onderneemt’ is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het
aangaan van een lidmaatschapsovereenkomst te weigeren.
Duur
De lidmaatschapsovereenkomst heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of
vermeld, betrekking op het jaar 2018 en eindigt derhalve op 31-12-2018.
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Verlenging, opzegging en beëindiging
Een lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van het kalenderjaar
waarop het lidmaatschap is aangegaan. Vóór het einde van de lidmaatschaptermijn verstuurd Zij Onderneemt een aanbieding voor het verlengen van het
lidmaatschap. Het ‘Lid’ is niet verplicht op deze aanbieding in te gaan, waarna
het lidmaatschap automatisch eindigt per 31-12-2018.
Prijs
De door Zij Onderneemt bepaalde prijs heeft betrekking op het lidmaatschap
voor het jaar 2018, ongeacht de startdatum van de lidmaatschapsovereenkomst.
Facturering
De als gevolg van de lidmaatschapsovereenkomst door ‘Lid’ verschuldigde
bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Lidmaatschappen waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, worden, tenzij
anders is overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het
lidmaatschap is ingegaan gefactureerd.
Overdracht rechten
Het is de ‘Lid’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ‘Zij Onderneemt’, rechten en/of plichten die aan een
lidmaatschap zijn verbonden, over te dragen aan een derde.
Overig
Het ZOéén lidmaatschap is persoonsgebonden en is dientengevolge niet voor
meerdere personen binnen 1 bedrijf van toepassing.
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ZOéén Lidmaatschap


Gratis ledennieuwsbrief met tips, informatie, werkbladen en voordelen



Gratis toegang tot ons maandelijks Open Spreekuur (ZOmaar een bakkie doen)



Toegang tot besloten Facebook-groep waar je samen kunt sparren



Ondersteuning op social media kanalen van ZO (retweets, like, delen, #FF e.d.)



Mogelijkheid tot plaatsen van blogartikelen op website ZO



Ongelimiteerd, gratis gebruik van ZO werkbladen en e-books



Gratis deelname aan digitale programma De Expeditie



korting op MasterClasses en Eindejaars/Nieuwjaarsbijeenkomst

Kosten per jaar

€ 25,= excl. btw
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