Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten van de beroepsvereniging van zorgprofessionals Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland gevestigd en kantoorhoudende 3527 GV UTRECHT aan de
Churchilllaan 11 (hierna te noemen: V&VN); voor zover niet uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen (1) en de navolgende bijzondere
voorwaarden:
- voorwaarden voor de V&VN Academie (2)
- voorwaarden voor advertenties (3)
- voorwaarden voor lidmaatschap (4)
1.3 De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden
wordt afgeweken.
Offertes en orderbevestigingen
1.4 Alle door V&VN uitgebrachte offertes en aanbiedingen worden gestand gedaan voor een termijn
van maximaal 30 dagen.
1.5 V&VN kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de wederpartij had
behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
1.6 V&VN is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever
schriftelijk of per email binnen 30 dagen is bevestigd.
Tarieven
1.7 V&VN is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de
wederpartij van V&VN een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf), is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als
de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
1.8 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. V&VN is gerechtigd elke
wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
Levering
1.9 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken of geleverde diensten af te nemen op het moment
waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst
voor hem ter beschikking staan.
1.10 Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de
wederpartij. De opdrachtgever is in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd.
1.11 Voor de bezorging van aankopen worden aanvullende kosten in rekening gebracht, tenzij bij het
sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen.
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1.12 De door V&VN opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen maar mogen de uiteindelijke
levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan twee weken overschrijden.
1.13 Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever V&VN schriftelijk in gebreke te stellen en V&VN een
redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
Garantie
1.14 V&VN garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en
fabricagefouten. Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen is V&VN verplicht binnen 30 dagen
nadat de opdrachtgever haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. V&VN kan er
voor kiezen om de zaken te vervangen.
1.15 De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan
de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
1.16 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen
twee werkdagen na levering aan V&VN te melden.
1.17 Een niet zichtbaar gebrek dient de wederpartij binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan V&VN.
1.18 De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst
vorderen indien in de garantieperiode:
- V&VN tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit
gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of
- indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze
niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.
Eigendomsvoorbehoud
1.19 Alle door V&VN geleverde zaken blijven het eigendom van V&VN totdat de wederpartij alle
navolgende verplichtingen uit alle met V&VN gesloten (koop-)overeenkomsten is nagekomen.
1.20 Door V&VN geleverde zaken, die krachtens het voorgaande artikel onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt.
1.21 De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
1.22 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel op
deze zaken rechten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht V&VN zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
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Betaling
1.23 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het gefactureerde bedrag plaats te vinden
binnen dertig dagen na factuurdatum.
1.24 Indien V&VN zulks nodig acht kan V&VN van de wederpartij een aanbetaling verlangen ter hoogte
van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
1.25 Na het verstrijken van 40 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim;
de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
geldt.
1.26 In geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van
V&VN en de verplichtingen van de wederpartij jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Incassokosten
1.27 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de
administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag.
1.28 Indien V&VN aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Aansprakelijkheid
1.29 De aansprakelijkheid van V&VN is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel
restitutie van de koopsom. Deze bepaling geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove
schuld en/of verwijtbaar handelen van medewerkers of leden van V&VN.
Overmacht
1.30 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien
waarop V&VN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor V&VN niet in staat is haar verplichtingen na
te komen.
1.31 V&VN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat V&VN haar verbintenis had moeten nakomen.
1.32 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van V&VN opgeschort. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door V&VN niet mogelijk is langer
duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
1.33 Indien V&VN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
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Intellectuele Eigendomsrechten
1.34 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten,
merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief
databankrechten op alle door V&VN uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten
bij V&VN – onverminderd het feit dat derden de producten met toestemming van V&VN gebruiken.
1.35 Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van V&VN mag zonder uitdrukkelijke,
voorafgaande, schriftelijke toestemming van V&VN worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor
derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of
anderszins.
1.36 V&VN verplicht zich alle door de wederpartij verstrekte persoons – en bedrijfsgegevens
zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal V&VN niet dan na voorafgaand overleg met de wederpartij
aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.
Diversen
1.37 V&VN is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder
nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep
is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de
vereniging V&VN.
1.38 V&VN is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. V&VN zal dergelijke wijzigingen
tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de
datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden
niet wenst te accepteren.
1.39 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe
gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan V&VN door
te geven.
1.40 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk
bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk
persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt deze
bepaling, dan treedt in de plaats van de bepaling een bepaling in werking die niet onredelijk bezwarend
is maar de belangen van V&VN zo goed mogelijk beschermt.
Geschillenbeslechting
1.41 De rechter in de vestigingsplaats van V&VN is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft V&VN bevoegd de wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
Toepasselijk recht
1.42 Op elke overeenkomst tussen V&VN en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1.43 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de onderhavige transactie.
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2. Voorwaarden voor de V&VN Academie
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en
opleidingen.
2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding
komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt c.q. deelnemer en het
verstrekken van een bewijs van inschrijving door V&VN Academie.
2.3 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van
voldoende inschrijvingen.
2.4 V&VN Academie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
Annulering en wijziging
2.6 Conform de wettelijke bedenktijd kan de deelnemer tot 14 dagen na aanmelding kosteloos
telefonisch annuleren via T. (030) 291 90 50. Bij telefonisch afmelding meldt de deelnemer zich ook
schriftelijk af bij de V&VN Academie, via E. academie@venvn.nl.
2.7 Na deze termijn van 14 dagen na aanmelding kan annulering van een cursus, workshop, training of
opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) uitsluitend schriftelijk of per mail.
2.8 In geval van verhindering van een deelnemer, is deelnemer tot de aanvang van een activiteit
gerechtigd een vervanger aan te melden. Dit kan per mail naar de V&VN Academie, via E.
academie@venvn.nl.
2.9 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang
mogelijk zonder dat de V&VN Academie hiervoor kosten in rekening brengt. Bij annulering vanaf 2
weken (14 dagen) vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening
gebracht.
2.10 Wanneer de deelnemer een workshop, training of opleiding gedeeltelijk onderbreekt blijven de
volledige kosten verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten
verschuldigd.
2.11 V&VN Academie behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops,
trainingen of opleidingen organisatorische- en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
Betaling
2.12 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door de V&VN Academie.
2.13 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum
waarop het verzuim is ingetreden is de deelnemer over het openstaande deel van de vordering een
bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand
wordt gerekend.
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2.14 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een
overeenkomst in verzuim is, is V&VN Academie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te
gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van
V&VN Academie om schadevergoeding te vorderen.
2.15 Zowel V&VN Academie als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van
faillissement is verklaard, dan wel – in het geval de deelnemer een natuurlijk persoon is – onder
curatele is gesteld of overlijdt.
2.16 V&VN draagt vorderingen over aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten
komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming
met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Intellectuele eigendom
2.17 V&VN Academie behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met
betrekking tot de door V&VN Academie verstrekte middelen. Tenzij anders aangegeven door V&VN, is
de deelnemer niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten
zoals hiervoor bedoeld aan V&VN Academie toekomen, te dupliceren of op enigerwijze aan derden af
te staan of in gebruik te geven zonder toestemming van V&VN.
Uitvoering
2.18 Indien V&VN Academie de uitvoering niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft V&VN Academie het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
2.19 V&VN Academie heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien zij ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn
verplichtingen na te komen.
2.20 V&VN Academie streeft ernaar om een geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen
tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of
opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is V&VN Academie hiervoor jegens deelnemer
niet aansprakelijk. V&VN Academie zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus,
workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien V&VN
Academie niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft
deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden,
restitutie van het betaalde cursusgeld.
2.21 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt V&VN Academie zich het
recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen
geen rechten worden ontleend.
2.20 Voor zover V&VN Academie voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van
informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is V&VN Academie
uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie
of medewerking.
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Klachten
2.21 Eventuele klachten over de door V&VN Academie geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8
dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan V&VN Academie kenbaar te worden
gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de
geleverde dienstverlening.
2.22 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer (of de opdrachtgever) niet van haar
betalingsverplichting.
2.23 V&VN Academie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade of ongeval
ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Geheimhouding
2.24 V&VN, stakeholders en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle
informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en
deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
2.25 V&VN heeft een privacy statement opgesteld en houdt zich daaraan (toegevoegd 06-03-2019).
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3. Voorwaarden voor advertenties
Definities
3.1 Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, die in een
informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of
gehecht.
3.2 Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij V&VN zich verbindt tot plaatsing van één of meer
advertenties.
Toepasselijkheid
3.3 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van V&VN met betrekking tot advertenties zijn
naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede
de "Regelen voor het Advertentiewezen" van de Stichting ROTA. Deze Regelen zijn gedeponeerd ter
griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel en fabrieken
te Amsterdam.
3.4 Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de
Regelen voor het Advertentiewezen.
3.5 Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de
Regelen voor het Advertentiewezen.
Advertentiecontracten
3.6 Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn
overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het
advertentiecontract anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de
overeengekomen ruimte en is V&VN gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en
ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het
recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke
opzegging van de overeenkomst over te gaan.
Betaling
3.7 Indien en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk
zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor
het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van
V&VN.
Weigering van advertenties
3.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het
bepaalde in de Algemene Voorwaarden van V&VN, is V&VN te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf
van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat
zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van V&VN kan leiden. Deze bevoegdheid van V&VN
geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
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Aanleveren advertentiemateriaal
3.9 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig
de aanwijzingen van V&VN. Indien naar het oordeel van V&VN het advertentiemateriaal niet, niet tijdig,
onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op
plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te
voldoen.
3.10 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk
van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs of
herplaatsing. Deze bepaling is alleen van toepassing voor zover de advertentie geacht kan worden niet
aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van V&VN.
Aansprakelijkheid met betrekking tot advertentiemateriaal
3.11 V&VN neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia's, werktekeningen, lay-outs en
ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden
na de terbeschikkingstelling. V&VN heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf
maanden de dia's, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde
materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.
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4. Voorwaarden voor lidmaatschap
Toepassingsgebied
4.1 De voorwaarden uit deze paragraaf zijn van toepassing op:
a) Het lidmaatschap van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), statutair gevestigd en
kantoorhoudend te Utrecht; en
b) Het lidmaatschap van één van de afdelingen of platforms van V&VN. De afdelingen en
platforms kunnen aanvullende voorwaarden hanteren.
4.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Lid: persoon in het bezit van een erkend getuigschrift voor de uitoefening van het beroep of
de functie van verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist; dan wel persoon
in opleiding voor één van deze functies.
b) Buitengewoon lid: persoon die met instemming van het verenigingsbestuur deel uitmaakt
van een afdeling of platform zonder aan de onder a.) geformuleerde criteria te voldoen.
c) Afdelingen en platforms: decentrale verenigingsorganen waaronder leden en buitengewone
leden ressorteren.
4.3 Procedure tot verkrijging van het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt schriftelijk bij het bureau van V&VN. Hierbij moet gebruik worden
gemaakt van de aanmeldingsprocedure via de website mijn.venvn.nl.
2. Op de website van V&VN staat een overzicht van alle afdelingen en platforms van de
vereniging. Desgewenst verstrekt V&VN een overzicht van de eisen die door een specifieke
afdeling of platform worden gesteld aan toelating. De aanvrager geeft aan of hij/zij tot één
of meer afdelingen en/of platforms toegelaten wil worden.
3. Wanneer het verenigingsbestuur en/of het afdelingsbestuur besluit tot afwijzing van een
aanvraag tot lidmaatschap, dan wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de
aanvrager medegedeeld.

Art. 4.4 Ingangsdatum en duur lidmaatschap
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een kalenderjaar met
automatische verlenging van telkens één jaar.
2. Het lidmaatschap gaat in op de dag dat de aanmelding door V&VN is ontvangen en is
voldaan aan de voor het lidmaatschap gestelde eisen.
3. Als het lidmaatschap gedurende het jaar wordt afgesloten, betaalt het lid een evenredig
deel van de contributie. V&VN brengt alleen de volle maanden tot en met 31 december van
het lopende jaar in rekening.

Art. 4.5 Lidmaatschap van een afdeling
1. Wanneer een afdeling een onderscheid maakt in verschillende soorten lidmaatschap van
de afdeling, wordt dit opgenomen in het afdelingsreglement. Dit reglement regelt voorts wat
de toelatingseisen zijn, onder welke omstandigheden het afdelingslidmaatschap eindigt en
op welke gronden leden uit de afdeling worden verwijderd (ontzetting).
2. Over de toelating tot een afdeling wordt beslist door het betreffende afdelingsbestuur.
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Art. 4.6 Lidmaatschap van een platform
1. Wanneer een platform een onderscheid maakt in verschillende soorten lidmaatschap van
de afdeling wordt dit opgenomen in het platformreglement. Dit reglement regelt voorts wat
de toelatingseisen zijn, onder welke omstandigheden het deelnemerschap eindigt en op
welke gronden deelnemers uit het platform worden verwijderd (ontzetting).
2. Over de toelating tot een platform wordt beslist door de betreffende platformcoördinator.

Art. 4.7 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van V&VN
1. Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt het lid bericht betreffende algemene
informatie over V&VN. Wanneer het lid zich ook inschrijft voor het lidmaatschap van een
afdeling of platform, wordt er specifieke informatie van de betreffende afdeling of platform
meegezonden.
2. Aan leden, woonachtig in het buitenland, kunnen extra verzendkosten in rekening worden
gebracht voor alle correspondentie vanuit V&VN.
3. Het lid krijgt toegang tot de eigen website ‘Mijn V&VN’. Deze website is toegankelijk voor
leden en voor medewerkers van V&VN. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het
actualiseren van hun gegevens. In 'Mijn V&VN' worden alle door V&VN verstuurde facturen
opgeslagen.
4. Het lidmaatschap van V&VN geeft in ieder geval recht op:
a. Het V&VN magazine;
b. De digitale nieuwsbrief van V&VN;
c. Korting op symposia en congressen;
d. Korting op zaken en diensten van organisaties waarmee V&VN hieromtrent
afspraken heeft gemaakt;
e. Korting op richtlijnen en brochures.
5. Naast de voordelen uit het vorige lid geeft het lidmaatschap van V&VN eveneens
automatisch recht op inschrijving in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &
Verzorgenden – mits zij voldoen aan de eisen die aan deze inschrijving zijn gesteld1.
6. V&VN houdt leden schriftelijk of digitaal op de hoogte van de ontwikkelingen die verband
houden met het vakgebied verpleging en verzorging. Bij iedere nieuwsuiting wordt leden de
mogelijkheid geboden in het vervolg van dergelijke nieuwsuitingen verstoken te blijven.
7. Zonder voorafgaande toestemming van het lid worden geen gegevens verstrekt aan
derden.

Art. 4.8 Opzegging van het lidmaatschap door het lid
1. Het lidmaatschap, zowel dat van V&VN als dat van afdelingen en platforms, wordt
automatisch met een jaar verlengd, tenzij het lid schriftelijk V&VN laat weten het
lidmaatschap te willen opzeggen.
2. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van tenminste
één maand opzegtermijn. De opzegging dient derhalve vóór 1 december van het lopende
jaar in bezit te zijn van V&VN.
3. Het insturen van de rode machtigingskaart wordt niet als opzegging beschouwd en daarom
niet in behandeling genomen.
4. Bij opzegging gedurende het kalenderjaar vindt geen terugbetaling plaats over de
resterende maanden van dat kalenderjaar.

1

Deze eisen zijn opgenomen in het Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van 25
augustus 2006. Meer informatie: www.kwaliteitsregistervenv.nl
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Art. 4.9 Opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap door het verenigingsbestuur
1. Opzegging van het lidmaatschap door het verenigingsbestuur kan slechts geschieden aan
het eind van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd als niet redelijkerwijs
van de vereniging kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Een lid van wie het lidmaatschap door het verenigingsbestuur is opgezegd, of die door het
verenigingsbestuur uit het lidmaatschap is ontzet, kan binnen één maand na dagtekening
van de kennisgeving in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Hiertoe dient een
schriftelijk verzoek te worden gericht aan het secretariaat van V&VN. Het reglement is
opvraagbaar bij het secretariaat van V&VN.

Art. 4.10 Hoogte en inning van de contributie van V&VN
1. De contributie voor het lidmaatschap van V&VN en die voor het lidmaatschap van (een)
afdeling(en) of platform(s) wordt jaarlijks gefactureerd. Leden worden hier per email of
(indien emailadres onbekend is) schriftelijk over geïnformeerd. Leden kunnen in 'Mijn
V&VN' de jaarfactuur inzien.
2. V&VN behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie op elk moment te wijzigen.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Ledenraad.
3. De actuele hoogte van de contributie is te allen tijde te vinden op www.venvn.nl en tijdens
kantooruren op te vragen bij V&VN.

Art. 4.11 Incassokosten
1. De betaling van de factuur met het contributiebedrag moet binnen 30 dagen na de
factuurdatum door V&VN ontvangen zijn.
2. Wanneer de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, stuurt V&VN twee keer een
herinnering. Indien het lid na herhaald verzoek tot betaling in gebreke blijft, is V&VN
gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso verband houdende kosten
komen voor rekening van het lid.
3. Wanneer V&VN overgaat tot het treffen van incassomaatregelen kan zij besluiten tot
beëindiging van het lidmaatschap cf. de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement van
V&VN.
4. Wanneer een lid, nadat het lidmaatschap door het verenigingsbestuur is beëindigd,
opnieuw lid wil worden van V&VN, dient hij/zij eerst de openstaande facturen te voldoen
alsmede een boete van € 25,00.

V&VN april 2015
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