Deelnemersvoorwaarden

De Stichting Sociëteit Voerendaal stelt zich tot doel om de netwerkverbanden tussen de ondernemers in Voerendaal te versterken en als klankbord
te dienen voor de ondernemers onderling en voor instellingen met wie de ondernemers vanuit hun Voerendaalse identiteit van doen krijgen. Dit
doet de Stichting onder meer door het organiseren van bijeenkomsten waar kennisoverdracht en ontmoeting centraal staat. Deelname aan deze
bijeenkomsten is mogelijk door deelnemer te worden van de door de Stichting in het leven geroepen Sociëteit Voerendaal.
Vestiging
Om deelnemer te kunnen worden van de Sociëteit Voerendaal moet uw onderneming of instelling gevestigd zijn binnen het grondgebied van de
gemeente Voerendaal.
Deelname
1. Deelname aan de Sociëteit Voerendaal wordt aangegaan per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengend.
2. Gedurende een lopend kalenderjaar is deelname aan de Sociëteit Voerendaal mogelijk naar rato van het nog resterende kalenderjaar.
3. Deelname aan de Sociëteit Voerendaal kan uitsluitend op persoonlijke titel en uitsluitend onder de voorwaarde dat u eigenaar en/of bestuurder
bent van een in de gemeente Voerendaal gevestigde onderneming of instelling. Het bestuur kan hiervan in voorkomende gevallen afwijken.
4. Per onderneming of instelling kunnen meerdere deelnemers worden ingeschreven bij de Sociëteit Voerendaal, mits ze ieder afzonderlijk
voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Iedere deelname is persoonlijk en voor iedere deelnemer afzonderlijk zijn derhalve
deelnamekosten verschuldigd.
5. Indien uw deelname wilt stopzetten, dan dient u vòòr 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. Uw opzegging kan
gebeuren per brief, gericht aan het bestuur van de stichting, verzonden aan het adres Heggewikke 54, 6367 DM Voerendaal, of per e-mail via
anke@societeitvoerendaal.nl. Een niet juist en/of niet tijdig ontvangen bericht geldt niet als opzegging. U ontvangt altijd een schriftelijke
bevestiging van uw opzegging.
Kosten
Deelname aan de Sociëteit Voerendaal kost in 2019 € 99,-- per (resterend) kalenderjaar, of de helft van dit bedrag indien het deelnemerschap
ingaat na 1 juli van het lopende kalenderjaar. Ten behoeve van de deelnamekosten zult u een factuur ontvangen. De betaaltermijn van deze
factuur is 14 dagen. Jaarlijks beslist en informeert het bestuur u vóór 1 september van het lopende jaar over de omvang van de deelnamekosten
voor het daaropvolgende kalenderjaar, behoudens het geval dat deze kosten ongewijzigd blijven.
Bij inschrijving voor deelname aan de Sociëteit Voerendaal zijn inschrijvingskosten verschuldigd. Deze bedragen in 2019 € 50,--.
Bijeenkomsten
1. De Sociëteit Voerendaal organiseert in beginsel zes bijeenkomsten per jaar. Toegang tot deze bijeenkomsten is uitsluitend mogelijk voor de
deelnemers van de Sociëteit persoonlijk. Vervanging is in beginsel niet mogelijk. Éénmaal per jaar organiseert de Sociëteit Voerendaal een
bijeenkomst, waarbij per deelnemer van de Sociëteit één introducé kan worden toegelaten.
2. Deelnemers van Sociëteit Voerendaal worden geacht de bijeenkomsten van de Sociëteit te bezoeken, behoudens behoorlijke afmelding bij het
bestuur van de Stichting.
Risico en verantwoordelijkheid
Aansluitend aan het officiële deel van iedere bijeenkomst vindt een netwerkborrel plaats. Het nuttigen van alcoholische dranken is volledig voor
eigen risico. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een veilige thuiskomst. Het bestuur en/of het gastbedrijf zal nooit aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor (overmatig) drankgebruik tijdens een bijeenkomst. Ook indien een proeverij van alcoholhoudende dranken een onderdeel
vormt van het officiële gedeelte van de bijeenkomst.
Privacy
Door deelname aan de Sociëteit Voerendaal stelt u de naw-gegevens en het e-mailadres van uw onderneming/instelling ter beschikking aan het
bestuur van de Sociëteit Voerendaal ten behoeve van het toezenden van informatie over activiteiten van de Sociëteit Voerendaal, alsmede ten
behoeve van het verspreiden van uw gegevens onder de deelnemers. Tevens worden bij iedere bijeenkomst foto’s gemaakt die gepubliceerd
worden op de website van de Sociëteit.
Indien u bezwaar hebt tegen verspreiding van uw naw-gegevens en uw e-mailadres onder de overige deelnemers van de Sociëteit Voerendaal,
danwel het publiceren van foto’s op de website van de Sociëteit kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van de Sociëteit Voerendaal.
Met in achtneming van een redelijke termijn voor het verwerken van het verzoek zullen uw gegevens niet meer aan andere deelnemers ter
beschikking worden gesteld of zullen uw foto’s van de website verwijderd worden.
Bij deze voorwaarden geldt de Privacyverklaring (AVG), die altijd separaat aan de deelnemersvoorwaarden worden toegezonden. U ondertekent
een formulier, waarin u akkoord gaat met bovengenoemde facetten van de Pricacyverklaring.
Recht
Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor deelnemers uit het bestand van de Sociëteit Voerendaal te schrappen en/of de toegang tot
bijeenkomsten te ontzeggen. Redenen hiervoor kunnen onder meer zijn, ongewenst gedrag of betalingsachterstand van de deelnamekosten.

