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ZOeen Lidmaatschap 
Algemene Voorwaarden 
 
Definities 

‘Lid’: de natuurlijke persoon met wie ‘Zij Onderneemt’ een lidmaatschaps-overeenkomst 
heeft gesloten. 
 
Lidmaatschap: de rechtsverhouding waarbinnen ‘Zij Onderneemt’ zich verbindt om periodiek 
aan ‘Lid’ informatie te leveren op een informatiedrager, tegen een vooraf vastgestelde 
betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door het ‘Lid’ dient te worden voldaan. 
 
Lidmaatschapsovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen ‘Zij Onderneemt’ en ‘Lid’ 
betreffende een Lidmaatschap. 

 
Toepasselijkheid 

De onder deze lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen 
uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of 
offertes van ‘Zij Onderneemt’ met betrekking tot het aangaan van een 
lidmaatschapsovereenkomst. 

 
Wijziging voorwaarden 

‘Zij Onderneemt’ behoudt zich het recht voor deze lidmaatschapsvoorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan ‘Lid’ via de leden-
nieuwsbrief en ledengroep op social media. 

 
Aanbiedingen 

De lidmaatschapsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden 
afgesloten. ‘Zij Onderneemt’ bevestigt de lidmaatschapsovereenkomst digitaal/schriftelijk. In 
de bevestiging wordt ‘Lid’ onder meer gewezen op het lidmaatschapstarief en de duur van 
de lidmaatschapsovereenkomst. 
 
‘Zij Onderneemt’ is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van 
een lidmaatschapsovereenkomst te weigeren. 

 
Duur 

De lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het lopende 
kalenderjaar tot wederopzegging.  

 
Opzegging en beëindiging 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van 
een boekjaar (kalenderjaar). De opzegging geschiedt schriftelijk aan Zij Onderneemt met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Indien een opzegging 
niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 
eerstvolgende boekjaar (kalenderjaar). 

 
Prijs 

De prijs van het lidmaatschap bedraagt per 1 januari 2022 55 euro per jaar, exclusief btw. Er 
wordt geen btw in rekening gebracht daar Zij Onderneemt onder de KOR valt. Deze prijs 
heeft betrekking op het lidmaatschap voor het lopende jaar, ongeacht de startdatum van de 
lidmaatschaps-overeenkomst. Indien de prijs van het lidmaatschap wordt gewijzigd, wordt dit 
minimaal twee maanden voor de start van een nieuw jaar bekend gemaakt. 
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Facturering 

De als gevolg van de lidmaatschapsovereenkomst door ‘Lid’ verschuldigde bedragen, 
dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
 
Lidmaatschappen waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, worden, tenzij anders is 
overeengekomen, jaarlijks in januari gefactureerd of voorafgaand aan de maand waarin het 
lidmaatschap is ingegaan.  
 

Overdracht rechten 
Het is de ‘Lid’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Zij 
Onderneemt’, rechten en/of plichten die aan een lidmaatschap zijn verbonden, over te 
dragen aan een derde. 

 
Overig 

Het ZOéén lidmaatschap is persoonsgebonden en is dientengevolge niet voor meerdere 
personen binnen 1 bedrijf van toepassing. 
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