
•  Aanmelding is bindend en kan niet tussentijds opgezegd worden.

•  Het lidmaatschap van Zaanbusiness loopt tot van 1 januari tot 31 december en geeft recht op: 

businessmember premium member partner

10 x per jaar ons magazine 10 x per jaar ons magazine 10 x per jaar ons magazine

4 x per jaar onze e-mailnieuwsbrief met 
maandelijkse kortingen

4 x per jaar onze e-mailnieuwsbrief 
met maandelijkse kortingen

4 x per jaar onze e-mailnieuwsbrief met 
maandelijkse kortingen

8 x per jaar van harte welkom op 
onze netwerkborrels

8 x per jaar van harte welkom 
op onze netwerkborrels

8 x per jaar van harte welkom op onze 
netwerkborrels

1/4 pagina advertentie in 
Zaanbusiness

1/2 pagina advertentie in 
Zaanbusiness

logo onze site met doorklik 
naar eigen website

logo op onze site met doorklik 
naar eigen website

logo in onze nieuwsbrief met 
doorklik naar eigen website

recht om 1 x een artikel aan te leveren, 
dat geplaatst zal worden in ons maga-
zine Zaanbusiness, max 350 woorden

•  De contributie bedraagt:
 - business member  EUR 150,- exclusief 21% BTW
 - premium member  EUR 229,- exclusief 21% BTW
 - partner   EUR 439,- exclusief 21% BTW

•  Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met nog eens 12 maanden. Eventuele opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het  
 nieuwe jaar schriftelijk of per e-mail te worden opgegeven bij Zaanbusiness.

•  Uw gegevens zullen voor de verwerking van de opdracht gebruikt worden en niet voor andere commerciële doeleinden, anders dan  
 mededelingen, aanbiedingen van Zaanbusiness.

•  Uw lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. 
 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

• Zaanbusiness behoudt zich het recht voor een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.

• Betaling van de contributie geschiedt per ommegaande na ontvangst factuur.

• Voor elke nota die niet binnen de in de tweede herinnering gestelde termijn is betaald, is het lid EUR 30,- verhoging verschul-
 digd. Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Zaanbusiness gestelde termijnen, zullen deze vorderingen  
 worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die 
 Zaanbusiness moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding terzake van buiten- 
 gerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van euro 150,- per vordering). Daar 
 naast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

• Er vindt geen restitutie plaats.

• Jaarlijks vindt er een prijsverhoging plaats volgende de indexering van het C.B.S. voor alle abonnementen. Zaanbusiness zal één maand  
 voor de ingangsdatum van de prijsverhoging de tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of   
 meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het 
 kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.

• Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Zaanbusiness 
 beoordeeld en beslist.

• Alle prijzen zijn exclusief BTW
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