Algemene voorwaarden voor deelname aan het ondernemers netwerk Netcircuit

1. Begrippen
a. Onder ‘deelnemer(s) wordt verstaan ieder bedrijf dat of persoon die Netcircuit Marketing
en het Ondernemers Netwerk Netcircuit, hierna te noemen Netcircuit, opdracht geeft tot
het verlenen van diensten of met wie een overeenkomst aangaat voor de levering van
diensten, een lidmaatschap aangaan in de vorm van een abonnement of een lidmaatschap
en/of gebruik maken van de mogelijkheden van de websites van Netcircuit. Hieronder
worden dus zowel leden als gasten verstaan.
b. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan een overeenkomst tussen Netcircuit en de
deelnemer alsmede iedere wijziging op of aanpassing van een dergelijke overeenkomst.
c. Onder ‘diensten’ wordt verstaan alle diensten die het onderwerp vormen van enige
overeenkomst.
d. Onder ‘leden’ of "deelnemer" wordt verstaan alle deelnemers aan het ondernemers
netwerk, die een lidmaatschap of abonnement zijn aangegaan.

2. Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van
alle overeenkomsten, ook mondelinge, tussen Netcircuit en de deelnemers.
b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing op de relatie tussen partijen, met uitsluiting van alle andere
(Algemene) Voorwaarden.
c. Voor zover verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst en buitenlandse teksten van
deze voorwaarden wordt de Nederlandse tekst als uitgangspunt gekozen.

3. Deelname en lidmaatschappen
a. Een abonnement of een lidmaatschap geeft toegang tot producten en diensten van
Netcircuit. De tarieven en mogelijkheden van de lidmaatschappen en het abonnement staan
vermeld op de website en zijn te allen tijde opvraagbaar.
b. Een lidmaatschap bij Netcircuit wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
c. Abonnementen en lidmaatschappen starten op de eerste van de maand volgend op de
datum van aanmelding en eindigen 12 maanden na de ingangsdatum.
d. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar,
tenzij de abonnee of het lid één maand, voorafgaande aan de nieuwe abonnements- of
lidmaatschapsperiode, opzegt via een e-mail (de bevestigingsmail van Netcircuit geldt
daarbij als bewijs).
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e. Het plaatsen van berichten op de website van Netcircuit en de Ondernemerspas, van
foto’s, afbeeldingen en teksten door leden van Netcircuit is toegestaan onder de
voorwaarden dat teksten, foto’s en andere publicaties niet als discriminerend, kwetsend of
beledigend kunnen worden opgevat. Netcircuit heeft het recht leden of volgers uit het
bestand te verwijderen indien niet aan artikel 3, lid e wordt voldaan.

4. Tarieven en prijzen.
a. Het abonnement of lidmaatschap wordt telkens per jaar en vooraf in rekening gebracht.
b. Tussentijdse zijn tariefswijziging van het lidmaatschap zijn mogelijk tot een maximum van
10% per jaar.
c. Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf via de website of de nieuwsbrief van
Netcircuit bekend gemaakt.
d. Tarieven en prijzen van de evenementen en diensten worden separaat in rekening
gebracht.
e. Alle evenementen waarvoor een lid zich heeft opgegeven en zich niet minimaal 5
kalenderdagen van tevoren heeft afgezegd, worden niet gerestitueerd.
f. Tarieven en prijzen worden vermeld op de internetsite van Netcircuit en zijn te allen tijde
opvraagbaar.
g. Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

5. Betaling
a. Het abonnement of lidmaatschap en het doen van bestellingen van producten en het
afnemen van diensten verplicht tot betaling op de door Netcircuit aangegeven wijze, tenzij
het product of de dienst gratis is. Facturen van Netcircuit dienen binnen 8 dagen na de
factuurdatum te worden voldaan.
b. De deelnemer dient alle in rekening gebrachte bedragen zonder korting of aftrek te
voldoen, en is niet gerechtigd deze met eventuele tegenvorderingen te verrekenen.
c. Indien de deelnemer enige betaling niet tijdig voldoet, is hij hierdoor direct in gebreke. In
een dergelijk geval worden alle vorderingen van Netcircuit jegens de deelnemer uit welke
hoofde dan ook ter keuze van Netcircuit onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Tevens is
Netcircuit in zulks geval gerechtigd om in plaats van de reguliere facturatie de resterende
lidmaatschapsperiode in één maal te factureren. Netcircuit is gerechtigd 1,5% rente per
maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen over achterstallige rekeningen totdat
deze volledig zijn voldaan.
d. Indien de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst in gebreke blijft, is deze verplicht
Netcircuit alle voor Netcircuit uit dit verzuim voortvloeiende gerechtelijke en
buitengerechtelijke honoraria en kosten schadeloos te stellen, zulks met een minimum van
15% van de hoofdsom.
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6. Tijdsplanning
a. Netcircuit streeft ernaar om bijeenkomsten drie maanden van tevoren in te plannen en
deze via de internetsite kenbaar te maken aan de leden.
b. Bij afwijkingen van deze tijdsplanning worden de leden die zich voor een evenement
hebben aangemeld vooraf ingelicht.

7. Tevredenheidgarantie
a. Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal Netcircuit het
redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachting te laten
voldoen.
b. Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren wordt de
opdrachtgever verzocht om klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Netcircuit te
melden.

8. Geschillen
a. Op de rechtsverhouding tussen Netcircuit en deelnemers is Nederlands recht van
toepassing.
b. Bij geschillen met deelnemers wordt altijd geprobeerd in goed overleg tot een oplossing
te komen.
c. Mocht dat niet lukken dan is de rechtbank in Leeuwarden bevoegd om geschillen tussen
de Netcircuit en deelnemers te behandelen.
d. Indien een procedure gevoerd mocht worden uit hoofde van een overeenkomst,
gerechtelijk dan wel arbitrage, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan zal de
deelnemer, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, alle kosten die
verband houden met de procedure betalen.
e. Indien enige bepaling van de overeenkomst tussen deelnemer en Netcircuit naar het
oordeel van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen
van de overeenkomst volledig van kracht blijven.

9. Aansprakelijkheid
a. Netcircuit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van door
deelnemers verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Netcircuit kan niet garanderen dat
de informatie die deelnemers geven of invoeren op haar website niet door anderen kan
worden misbruikt, noch dat gegevens altijd beschikbaar zijn of niet verloren kunnen gaan.
Netcircuit aanvaardt voor de eventuele gevolgen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
b. Netcircuit geeft geen enkele garantie dat de internetsite vrij is van virussen en/of andere
zaken van destructieve aard en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid, tenzij sprake is
van grove nalatigheid van de zijde van Netcircuit. Deelnemers dienen in deze zelf de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
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c. Deelnemers moeten zich er van bewust zijn dat andere deelnemers of leden die gebruik
maken van de diensten van Netcircuit misbruik kunnen maken van de contacten die zij
leggen via Netcircuit. Netcircuit aanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor.
d. Netcircuit is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de
informatie die met tussenkomst van Netcircuit op het internet beschikbaar is gekomen.
e. Netcircuit is niet aansprakelijk voor schade van enigerlei soort die wordt opgelopen als
gevolg van tijdelijke niet bereikbaarheid van de informatie, als gevolg van omstandigheden
bij de provider of andere buiten Netcircuit gelegen oorzaken of omstandigheden. Netcircuit
is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit de noodzakelijke of onvermijdelijke
wijzigingen in het IP-adres.
f. Mocht er ondanks bovenstaande sprake zijn van aansprakelijkheid van Netcircuit jegens de
opdrachtgever met betrekking tot enige overeenkomst, dan strekt deze niet verder dan het
totale bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van een dergelijke overeenkomst
daadwerkelijk aan Netcircuit heeft voldaan.
g. Netcircuit is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, immateriële of
gevolgschade of verliezen, boetes of schade aan het milieu.
h. Iedere rechtsvordering van de deelnemers jegens Netcircuit uit hoofde van een
overeenkomst vervalt een jaar na afloop of beëindiging van deze overeenkomst.

10. Overmacht
a. De voor Netcircuit uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen worden opgeschort
gedurende de periode dat Netcircuit niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen als
gevolg van een gebeurtenis waarop Netcircuit geen invloed kan uitoefenen, waaronder doch
niet beperkt tot overmacht, stakingen, oorlogshandelingen, onvermijdbare ongevallen, een
wet, overheidsvoorschrift of bevel. Netcircuit stelt de deelnemers zo spoedig mogelijk na het
intreden van de overmacht op de hoogte.
b. Indien de overmacht reeds twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht het
contract geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtgever heeft geen recht op enige
schadevergoeding als gevolg van een geval van overmacht.

11. Voorbehouden
a. Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van Netcircuit rust auteursrechtelijke
bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke
toestemming van Netcircuit verboden.
b. Diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik. Beschikbaarstelling van
diensten aan derden geschiedt geheel voor risico van de deelnemer als bedoeld in deze
voorwaarden.
c. Netcircuit behoudt zich het recht voor om leden op basis van haar moverende redenen te
weigeren of te royeren.
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12. Algemeen
a. Netcircuit streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan
daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen.
b. Iedere overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan Netcircuit en de deelnemers
en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.
c. Netcircuit verleent de diensten als onafhankelijk opdrachtnemer en niet als
vertegenwoordiger of werknemer van de deelnemer.
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