LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
Artikel 1: Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen van het
Platform E&R.
2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden worden door het
Platform E&R vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 2: Voorwaarden
1 Leden kunnen alleen zijn natuurlijke personen die al dan niet een
onderneming vertegenwoordigen.
2 Om aanwezig te mogen zijn bij bijeenkomsten moet men zijn aangemeld als
lid van het Platform E&R en dient het lid zich te hebben aangemeld.
Indien het lid een introducé wenst mee te nemen naar een bijeenkomst,
dienen de volledige gegevens van deze introducé vooraf kenbaar te
worden gemaakt. De deelname aan de bijeenkomsten is voor leden,
behoudens andersluidende voorafgaande aankondiging, gratis.
3 Bij verhindering kan een lid zich tot 24 uur voorafgaand aan een bijeenkomst
afmelden, indien het lid zich had aangemeld. Ingeval het lid zonder
afmelding niet komt en/of zich korter dan 24 uur voorafgaand aan de
bijeenkomst afmeld, is het Platform E&R gerechtigd administratiekosten
in rekening te brengen.
4 Het Platform E&R richt zich op personen die zich bezig houden met het
toepassen van innovaties.
5 Toelating geschiedt op basis van een schriftelijk ingediend verzoek gericht
bij het secretariaat van het Platform E&R. De directie van het Platform
E&R is te allen tijde bevoegd een verzoek af te wijzen.
6 Het lidmaatschap eindigt:
7 - door de dood van het lid;
8 - door opzegging door het lid tegen het einde van het lopende
lidmaatschapsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken;
9 - door opzegging namens het Platform E&R;

Artikel 3: Prijs en prijsaanpassing
1 Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde
omzetbelasting.
2 De kosten verbonden aan het lidmaatschap worden jaarlijks door de directie
van het Platform E&R vastgesteld.
3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in
Euro's.

Artikel 4: Betaling

1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
2 De directie van het Platform E&R stelt deze bijdrage vast.
3 De directie van het Platform E&R is bevoegd daarbij categorieën vast te
stellen die ieder een andere bijdrage dienen te betalen.
4 Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,
zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement,
ten kantore van de vereniging of door middel van storting op een door
laatstgenoemde aangewezen bankrekening. De kosten verbonden aan
de betaling zijn voor rekening van het lid. Bij tussentijdse opzegging
wordt er geen lidmaatschapsgeld tgeruggestort.
5 Betaling in termijnen is mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen
overeengekomen.
6 Indien de het lid niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen
de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege
in verzuim en heeft het platform zonder een nadere sommatie of
ingebrekestelling, het recht het lid een rente van een procent per maand
vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van
algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de
vereniging toekomen.
7 Alle kosten, welke voor het platform voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor
laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 5: Labels en logo's
• Een lid mag het label "Platform Economie & Ruimte"voeren
• Een gekwalificeerd lid mag afhankelijk van het register het navolgende label
voeren:
◦
E&R Register leiderschap
◦
E&R Register Qualified Business Developer (QBD)
◦
E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM)
◦
E&R Register Qualified Culture Environment Auditor (QCEA)
Artikel 6: Slotbepaling
Door lid te worden van het Platform E&R worden deze
lidmaatschapsvoorwaarden geaccepteerd. In alle gevallen waarin deze
voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van het Platform E&R.

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Op alle overeenkomsten tussen het Platform E&R en het lid is Nederlandse
recht van toepassing.
2 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn

of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen
zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg
plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die in
overeenstemming is met het geldende recht.
3 Alle geschillen welke voortkomen uit het lidmaatschap worden beslecht door
de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant.
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