Ledenverklaring

Ondergetekende:
Naam persoon:

[………………………………………………….]

Naam bedrijf:

[………………………………………………….]

Adres:

[………………………………………………….]

Woonplaats:

[………………………………………………….]

Telefoonnummer:

[………………………………………………….]

E-mail adres:

[………………………………………………….]

Kvk.nr.:

[………………………………………………….]

VAR:

[………………………………………………….]

hierna te noemen: “lid”, verklaart hierbij het volgende ten behoeve van Facility Estate
Netwerk (FEN):

1. Algemeen
•
•

Deelnemer heeft de status van zelfstandige zonder personeel (zzp’er).
Deelnemer is akkoord met de statuten en het huisreglement van Facility Estate
Netwerk.

2. Contributie
•
•
•
•
•

Deelnemer zal jaarlijks het totale bedrag van contributie betalen aan FEN. De hoogte
van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Voor 2013 is de contributie vastgesteld op € 200,-.
Facturatie geschiedt 1 x per jaar.
Het lidmaatschap wordt per jaar afgesloten.
Leden kunnen zich een maand voor het eind van het kalenderjaar afmelden als lid.
.
.

3 Afdracht uurtarief
•

•

Leden betalen een bedrag per gewerkt uur als vergoeding van onkosten door FEN
als de opdracht door FEN tot stand is gebracht (bijvoorbeeld doordat gebruik wordt
gemaakt van een (mantel)contract van FEN). In het betreffende (mantel)contract van
FEN wordt het te betalen bedrag per uur gespecificeerd, dit bedrag is gemaximeerd
op 5% van het uurbedrag.
Streven is geen verrekening tussen leden onderling te doen bij het aanbrengen van
een opdracht. Als leden wel een fee willen berekenen voor een door hen tot stand
gebrachte opdracht van een ander lid, is deze gemaximeerd op 5% van het uurtarief
voor maximaal 3 maanden. Daarnaast is het berekenen van een fee alleen mogelijk
als er geen bureau tussen zit, naast het FEN-lid die de opdracht tot stand brengt.

4. Lidmaatschap
•
•

Het lid gaat aan het begin van een jaar of later in een jaar het lidmaatschap aan van
FEN.
Wanneer het FEN-lid het lidmaatschap wenst te beëindigen, doet hij/zij dit door dit
schriftelijk aan de secretaris van FEN te melden, uiterlijk een maand voor de afloop
van het lidmaatschapsjaar. Bij te late afmelding, is deelnemer het totale bedrag van
lidmaatschap aan FEN verschuldigd voor het komende jaar en kan het FEN-lid het
komende jaar het lidmaatschap voortzetten.

5. Vrijwillige werkzaamheden
•

Deelnemer voert vrijwillige taken uit ten behoeve van de vereniging. Dit kan het
vervullen van bestuurstaken zijn, het deelnemen aan vergaderingen en het
organiseren van evenementen, het plegen van acquisitie, het organiseren van de
infrastructuur en dergelijke.

6. Aansprakelijkheid
•
•

Het lid is verzekerd tegen wettelijke en (beroeps)aansprakelijkheid.
Indien het lid niet zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten
kan, in de gevallen waarin de opdrachtgever dit ook eist, het lid niet deelnemen aan
de opdracht.

7. Opdrachten
•
•
•

Het lid voert opdrachten, die via FEN zijn verkregen, conform een rechtstreeks
contract tussen lid en opdrachtgever uit, tenzij anders overeengekomen.
Facturatie van een lid aan een opdrachtgever voor bovengenoemde contracten
verloopt rechtstreeks, zonder tussenkomst van FEN, tenzij anders overeengekomen.
Voor berekening van de fee ontvangt FEN een kopie van de bovengenoemde factuur.

8. Privacy
•
•
•
•

FEN zal geen informatie van leden zonder toestemming van het lid aan anderen dan
de verenigingsleden beschikbaar stellen.
CV’s en andere persoonlijke documenten worden vertrouwelijk behandeld.
Ieders rol binnen de vereniging blijft binnen de vereniging en zal niet buiten de
vereniging worden gecommuniceerd.
Verenigingsleden verstrekken geen waardeoordeel aan buitenstaanders over
werkprestaties van andere leden. Uiteraard kunnen leden binnen de vereniging op de

vrijwillige bijdragen worden aangesproken indien deze voor de vereniging niet aan de
verwachte kwaliteit voldoen.
9. Ondertekening ledenverklaring
Aldus overeengekomen:
Datum

Natuurlijk/
Rechtspersoon

Lid levert z.s.m. aan:
1. Digitale foto
2. Korte tekst
3. VAR

Vertegenwoordiger

Handtekening

