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Definities
Afnemer:
Deelnemer:
Abonnee:
Leden:

degene die met VVM een overeenkomst heeft gesloten
degene die aan een cursus, training, workshop of activiteit van VVM deelneemt
een abonnee op het tijdschrift Milieu
leden van VVM

1.

Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen de
Vereniging Van Milieuprofessionals, hierna te noemen: “VVM” en een afnemer waarop
VVM deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

De toepasselijkheid van de voorwaarden van een afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

1.3

VVM behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

1.4

Indien VVM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VVM in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen in deze
voorwaarden te verlangen.

1.5

Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en
zal VVM een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in
acht zal worden genomen.

1.6

Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij VVM te verkrijgen.
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2.

Overeenkomst

2.1

Een overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door VVM, dan
wel door aanvaarding per e-mail door VVM van een inschrijving of opdracht van afnemer
of (ii) door ondertekening van een overeenkomst door beide partijen.

2.2

Offertes en aanbiedingen van VVM zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin
aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig
tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.

3.

Betaling en incassokosten

3.1

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door VVM
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door VVM
aangegeven.

3.2

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

3.3

Indien de afnemer in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de
afnemer van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim
is, is hij aan VVM een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van
een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de afnemer de buitengerechtelijke
kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a.

Voor zover de afnemer niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf
maakt VVM aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane
vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt
berekend conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
Incassokosten”, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het
verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen aanvangende de dag na
aanmaning door de afnemer wordt voldaan.

b.

Voor zover de afnemer handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
VVM aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het
“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, reeds nu voor alsdan
worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande
hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig
onbetaald gelaten factuur.

3.4

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer
worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

3.5

VVM heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
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4.

Zekerheid

4.1

VVM behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling,
contante betaling of nadere zekerheden voorafgaande aan de aflevering, dan wel de
uitvoering van de werkzaamheden te verlangen.

4.2

Indien de afnemer desgevraagd aan het gestelde in artikel 4 lid 1 niet voldoet, is VVM
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

5.

Annulering door VVM
VVM kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus, of activiteit annuleren
tot uiterlijk 2 weken voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

6.

Annulering activiteit door deelnemer

6.1

Een deelnemer is bevoegd een inschrijving voor een activiteit, niet zijnde een cursus,
schriftelijk te annuleren tot 7 dagen voorafgaand aan de activiteit. Bij annulering binnen 7
dagen voorafgaand aan de datum van de activiteit is de volledige deelnameprijs
verschuldigd. Voor cursussen geldt een afwijkende termijn, zie punt 10.

6.2

Indien blijkt dat de deelnemer niet in staat is de activiteit bij te wonen dan kan hij of zij een
vervanger aan de activiteit laten deelnemen, mits deze in dezelfde of een goedkopere
tariefcategorie valt. Indien de vervanger in een hogere tariefcategorie valt, wordt het
verschil gefactureerd aan de vervangende deelnemer.

7.

Aansprakelijkheid

7.1

VVM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die een deelnemer lijdt als direct
gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst,
onrechtmatige daad of op een andere grond, met dien verstande dat de schadevergoeding
nooit meer bedraagt dan het door de deelnemer voor de geleverde dienst verschuldigde
bedrag.

7.2

VVM is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

7.3

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VVM.

8.

Privacy
Één of meer dagen voor aanvang van een activiteit wordt aan alle dan bekende
deelnemers van de activiteit een lijst gemaild waarop de deelnemers aan die activiteit en
hun eventuele werkgever vermeld staan. Deze lijst is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel
voor degenen die de bijeenkomst willen benutten om te netwerken. De lijst wordt
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verspreid met de aantekening dat deze niet voor commerciële doeleinden gebruikt mag
worden.
Tijdens een activiteit kunnen er foto’s van deelnemers gemaakt worden. De foto’s kunnen
gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals de website van VVM of een artikel in
het tijdschrift Milieu. Deelnemers hebben het recht om hier tegen bezwaar te maken.

9.

Abonnementen Tijdschrift Milieu

9.1

Voor niet-leden van VVM geldt dat de abonnementskosten per jaar € 125,- bedragen
(exclusief B.T.W.). Voor verzending buiten Nederland worden extra kosten in rekening
gebracht.

9.2

Tenzij anders overeengekomen, hebben abonnementen een looptijd van twaalf (12)
maanden.

9.3

De prijzen voor abonnementen worden door VVM vooraf op jaarbasis bij de abonnee in
rekening gebracht.

9.4

Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 9.2 wordt het abonnement telkens
stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij de abonnee het
abonnement tenminste één (1) maand voor het einde van de lopende
abonnementsperiode schriftelijk opzegt.

9.5

In het geval de abonnee niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt na
het verlopen van de eerste abonnementsperiode van twaalf (12) maanden, een
opzegtermijn van één (1) maand.

10.

Annulering cursus door deelnemer

10.1

Een deelnemer is bevoegd een inschrijving voor een cursus schriftelijk te annuleren tot een
maand voorafgaand aan de cursus. Bij annulering binnen een maand voorafgaand aan de
datum van de cursus is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

10.2. Indien blijkt dat de deelnemer niet in staat is de cursus bij te wonen en niet tijdig de cursus
schriftelijk annuleert, dan kan hij of zij (1) een vervanger aan de cursus laten deelnemen of,
(2) met voorrang deelnemen aan de eerstvolgende herhaling van de cursus tegen betaling
van slechts 10% van de dan geldende cursusprijs.

11.

Intellectuele eigendomsrechten

11.1

De intellectuele eigendomsrechten op door VVM verstrekt cursusmateriaal blijven,
ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij
VVM.

11.2

Het verkopen of afstaan van cursusmateriaal aan derden is niet toegestaan.

11.3

Indien aan een deelnemer het recht wordt verleend door VVM om een rekentool te
gebruiken, dan geldt dat aan de deelnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en
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niet-sublicentieerbare recht wordt verleend om de software te gebruiken in
overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst. Daarbuiten is het de deelnemer
niet toegestaan de rekentool op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te
maken, te verveelvoudigen, te veranderen of te integreren met content, programmatuur
of gegevens van de afnemer of derden.
11.4

Het gebruiksrecht van de deelnemer omvat uitsluitend het recht om, conform de
instructies en specificaties van VVM:
-

De rekentool te downloaden en/of te installeren op een computer van deelnemer
teneinde deze ter beschikking te stellen voor gebruik door deelnemer;

-

De software te laden en uit te voeren voor gebruik door de deelnemer;

-

De software door middel van een computer of soortgelijke apparatuur in beeld te
brengen, te raadplegen en te laten functioneren.

11.5

Tenzij anders overeengekomen, wordt een gebruiksrecht verleend tot en met 31
december van het jaar van levering.

11.6

Een deelnemer kan tegen betaling een jaarlijkse update van de rekentool verkrijgen.

11.7

Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag de deelnemer de
software niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineeren,
samenvoegen met andere programmatuur of daaruit afgeleide werken creëren.

11.8.

De rekentool en updates daarvan mogen door de deelnemer uitsluitend worden gebruikt
ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering.

11.9

De deelnemer zal de rekentool niet aan derden ter beschikking stellen.

12.

Overmacht

12.1

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan
de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor rekening van partijen komt.

12.2

In het geval van overmacht is VVM geen vergoeding voor mogelijk geleden schade aan de
deelnemer verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.

13.

Toepasselijk recht en geschillen

13.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen VVM en afnemer, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.

13.2

De rechtbank in de vestigingsplaats van VVM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VVM het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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