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Voorwaarden lidmaatschap Vastgoedrapportage Twente
Kosten lidmaatschap
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 295,- ex btw p.p. per jaar. De betaling van de factuur
dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer
NL29RABO0129668842 van de Stichting Vastgoedrapportage Twente. Indien u akkoord heeft
gegeven voor de automatische incasso zullen wij het bedrag binnen 14 dagen van uw rekening
afschrijven.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij in het bezit zijn van de juiste specificaties en instructies
voor het opmaken en verzenden van de factuur (zoals factuuradres, eventuele referentie zoals
kostenplaats of ordernummer). Indien u nalaat om ons te voorzien van de juiste specificaties en
instructies geldt dat u onverminderd bent gehouden om de factuur te betalen binnen 14 dagen na de
factuurdatum, ook al voldoet deze niet aan de door uw organisatie vereiste specificaties of is deze
niet gericht aan het juiste factuuradres.
Bij niet tijdige betaling ontvangt u maximaal twee betalingsherinneringen. Heeft betaling dan niet
plaatsgevonden, dan dragen wij het innen van de vordering over aan een incassobureau. De hierbij
behorende kosten zijn voor rekening van het niet betalende lid. De vordering wordt dan tevens
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
Persoonlijk lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt namens uw organisatie op uw naam afgesloten. Indien u verhinderd bent, is
het wel toegestaan om een collega van uw eigen organisatie in uw plaats te laten komen op een van
de activiteiten van de Stichting Vastgoedrapportage Twente. Indien u gedurende het jaar uw
organisatie verlaat terwijl de factuur voor het lidmaatschap nog niet is betaald, geldt dat uw
(voormalige) organisatie en u hoofdelijk verbonden zijn tot betaling van de factuur. Dit betekent dat
de Stichting Vastgoedrapportage Twente kan besluiten of zij de factuur bij uw organisatie of bij u in
rekening brengt. De Vastgoedrapportage Twente is niet gebonden aan de afspraken die u hierover
met uw (voormalige) organisatie hebt gemaakt.
Bescherming van uw gegevens
Uw gegevens zullen wij in onze administratie houden en worden gebruikt voor het kenbaar maken
van het ledenbestand op de website (bedrijfsnaam en naam van het lid), voor het verwerken van de
administratie en voor het versturen van uitnodigingen, voor zover ze betrekking hebben op
activiteiten van de Stichting Vastgoedrapportage Twente. Bij aanmelding bij een van onze
bijeenkomsten wordt de deelnemerslijst online gepubliceerd (bedrijfsnaam, voor- en achternaam),
deze zijn ook vindbaar in zoekmachines. Bij aanvaarding van het lidmaatschap gaat u hiermee
akkoord.
Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan uitsluitend beëindigd worden per 1 januari van elk kalenderjaar door het
sturen van een e-mail naar info@vastgoedrapportage.nl . De opzegtermijn bedraagt een maand,
opzegging dient dus uiterlijk op 1 december van het kalenderjaar aan ons op voorgeschreven wijze te
zijn doorgegeven en door ons te zijn bevestigd. Indien u niet langer werkzaam bent bij de organisatie
aan wie u verbonden was bij het afsluiten van het lidmaatschap, dient u zelf zorg te dragen voor
tijdige afmelding conform bovenstaande voorwaarden of voor een vervanger.

