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1. Het lidmaatschap en registratie 
1.1 Door uzelf te registreren als lid van het Maasvallei Netwerk en de Algemene voorwaarden te accepteren 
zoals o.a. vermeld op de website, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen 
“AV”),waarbij u door registratie als lid een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met het Maasvallei 
Netwerk en uzelf verplicht de contributie, jaarlijks te betalen indien van toepassing. 
 
1.2 De AV is van kracht en behelst de contractuele lidmaatschapsovereenkomst. Maasvallei Netwerk levert 
zijn diensten uitsluitend aan meerderjarige natuurlijke personen die een professionele status en positie van 
eigenaar/aandeelhouder, zelfstandig ondernemer, Directeur, bestuurder, CEO of vergelijkbare positie in het 
bedrijf hebben. Hieronder vallen ook (maatschappelijke) instellingen en gemeenten. 
 
1.3 Het lidmaatschap is gekoppeld aan een bedrijf, instelling of individu en is niet overdraagbaar. 

2. Lidmaatschapsgelden 
2.1 Het Maasvallei Netwerk is een onafhankelijke organisatie, die niet afhankelijk is van subsidies en/of 
gerelateerd aan een (semi-) overheidsinstelling. De kosten van het opzetten, onderhouden en uitbreiden van 
het Maasvallei Netwerk worden mede gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden van aangesloten leden. 
 
2.2 Voor het lidmaatschap ontvangt elk lid jaarlijks een factuur in Euro’s met apart gespecificeerd de BTW. 
De betaling van de het lidmaatschapsgeld exclusief 21% BTW en is zakelijk en fiscaal aftrekbaar.  

2.3 Betaling van het lidmaatschapsgeld dient per vooruitbetaling plaats te vinden binnen 30 dagen na 
factuurdatum.  
 
2.4 Bij opzegging tijdens of gedurende, het lidmaatschapsjaar vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie 
van betaalde lidmaatschapsgelden plaats. 
 
2.5 Maasvallei Netwerk heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 
2.6 Voorafgaand aan de ingang ervan zal Maasvallei Netwerk prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 
2.7 Het lid heeft het recht om de overeenkomst met Maasvallei Netwerk op te zeggen indien hij niet akkoord 
gaat met de prijsverhoging. 
 
 
  

Maasvallei Netwerk 
Bredestraat 5, 6542SN Nijmegen  

 
KVK: 78692989   

BTW-ID: NL861497004B01   
IBAN: NL67 INGB 0675 4339 67 

 



3. Evenementen 
3.1 Open Coffees zijn alleen toegankelijk voor leden, al dan niet: Gratis-leden, Premium-leden of V.I.P.leden. 
Leden mogen gasten uitnodigen voor evenementen, deze gasten dienen zich te registreren als (gratis-) lid 
van het Maasvallei Netwerk en akkoord te gaan met de AV om toegang te krijgen tot de Open Coffee. 
 
3.2 Beursexposities zijn toegankelijk voor leden en voor gasten met een entreebewijs. Deelname aan een 
beurs als exposant of bezoeker is altijd onderhavig aan de AV. 
 
3.3 Premium-leden en V.I.P.-leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op 
Gratis-leden.  
 
3.4 Het is mogelijk dat bij aanmeldingen voor gasten of Gratis-leden extra kosten in rekening worden 
gebracht, afhankelijk van het type evenement. Indien van toepassing, wordt dit vooraf via het 
aanmeldformulier op de website gecommuniceerd. 
 
3.5 Indien er sprake is van een (te) beperkte inschrijving voor een evenement, dan behoudt  het Maasvallei 
Netwerk zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren of te verplaatsen naar een 
andere datum. 
 
3.6 Het Maasvallei Netwerk behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een 
evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van de organisatie van het Maasvallei Netwerk. 
 
3.7 In geval van 'no-show' na een bindende aanmelding voor een betaald evenement, heeft het Maasvallei 
Netwerk het recht om de vooraf besproken kosten in rekening te brengen.  
 
3.7 Het Maasvallei Netwerk behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In 
geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat 
benoemd worden. 
 
3.8 Tijdens evenementen kunnen er video opnames en foto's worden gemaakt voor marketingdoeleinden en 
ter promotie. Het beeldmateriaal kan gebruikt worden op de website van het Maasvallei Netwerk, andere 
(sociale)media en eventueel door partners. Door deel te nemen aan evenementen gaan leden van het 
Maasvallei Netwerk expliciet akkoord met het gebruik van beeldmateriaal waarop zij  zichtbaar zijn en 
kunnen ze zich niet beroepen op de privacywetgeving. Indien u persoonlijk beeldmateriaal wilt laten 
verwijderen, dan kan dit individueel gehonoreerd worden na schriftelijk verzoek aan de organisatie. 

4. Nieuwsexploitatie en marketingactiviteiten 
4.1 Leden van het Maasvallei Netwerk kunnen bedrijfsnieuws publiceren op de website, in de e-mail 
nieuwsupdate en via de socialmediakanalen van het Maasvallei Netwerk. 
 
4.2 Maasvallei is niet aansprakelijk voor foutieve informatie die is aangeleverd door leden. 
 
4.3 Door inzending van een nieuwsartikel of andere content (hierna: een bijdrage) verleent de inzender 
onvoorwaardelijk, exclusief en eeuwigdurend toestemming voor het gebruik van een bijdrage ten behoeve 
van alle publicaties via alle media, online, op papier en audiovisueel van of namens het Maasvallei Netwerk 
zodat de organisatie een bijdrage of delen daarvan voor alle mogelijke doeleinden mag (her-) gebruiken en 
exploiteren. 
 
4.4 Een bijdrage mag geen inbreuk maken op rechten van intellectueel eigendom, portretrecht of enige 
andere rechten van derden. Voor zover de inzender zelf geen rechthebbende is ten aanzien van een 
bijdrage, verklaart deze toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing van een bijdrage. 
Indien de rechthebbende vermelding wenst van zijn/haar naam zal dat aan het Maasvallei Netwerk kenbaar 
gemaakt moeten worden door de inzender.  
 
4.5 De inzender erkent verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van expliciete toestemming van de 
geportretteerde(n) voor plaatsing van beeldmateriaal in een bijdrage. 
 
4.6 Inzender vrijwaart het Maasvallei Netwerk tegen alle aanspraken van derden op grond van inbreuk op 
rechten. 
 
4.7 Het Maasvallei Netwerk behoudt zich het recht voor om artikelen niet te plaatsen, naar eigen inzicht. 



5. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid 
5.1 Het Maasvallei Netwerk is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers en 
leden tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie. 
 
5.2 Het Maasvallei Netwerk en de organisatie zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of 
aanbiedingen die via het netwerk zijn aangeboden door derden. 
 
5.3 Het Maasvallei Netwerk en de organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding 
van zaken tijdens een evenement. 
 
5.4 Het Maasvallei Netwerk respecteert het intellectuele eigendomsrecht van anderen. Indien u gelooft dat 
uw werk gekopieerd is en toegankelijk is op de site op zulke wijze dat er inbreuk wordt gemaakt op het 
copyright, meldt dit dan via hallo@maasvallei-netwerk.nl 
 
5.5 Het Maasvallei Netwerk behoudt zich het recht voor om enig aspect van de site of de diensten te 
wijzigen, inclusief het recht om enige inhoud te weigeren of te verwijderen, aangeleverd vanuit welke bron 
dan ook, op elk tijdstip, zonder u hierover te hoeven berichten en zonder enige aansprakelijkheid naar u. 
 
5.6 Het Maasvallei Netwerk beheert de site op een commercieel aanvaardbare manier en kan van tijd tot tijd 
de dienstverlening van de site onderbreken voor zowel regelmatig als voor onvoorzien onderhoud. Indien het 
Maasvallei Netwerk vooraf kennis heeft van enige onderbreking in de dienstverlening van de site, zal de 
organisatie op redelijke wijze trachten u vooraf bericht te sturen van een dergelijke onderbreking. U 
accepteert en stemt ermee in dat de site en de diensten aan u geleverd worden op basis van "zoals het zich 
voordoet", "zonder enige vrijwaring" en "zonder enige aansprakelijkheid".  
 
 
6. Opzegging en beëindiging 
6.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is elk willekeurig moment  opzegbaar. Het 
lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vooruit in rekening gebracht. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen 
schriftelijk. De lidmaatschapsbijdrage gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
 
6.2 Daarnaast kan het lidmaatschap, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door de 
organisatie van het netwerk in de navolgende gevallen: 
● Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het lidmaat-
schap, niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer; 

● Lid blijft gedurende een periode van meer dan 1 maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen; 

● Bij faillissement of surseance van betaling van het lid. 

7. Toepasselijk recht 
7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
 
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen. 
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