
 

 

Algemene Voorwaarden behorende bij lidmaatschap KennisKring Onderwijs  

 

Deelnemer KennisKring Onderwijs, hierna te noemen “Deelnemer” en 

Hofmeier Financiële Specialisten B.V. hierna te noemen “Hofmeier”. 

 

Artikel 1. Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de KennisKring is op persoonlijke titel, namens de organisatie 

waarbij u werkzaam bent. Mocht u de organisatie verlaten, dan blijft het 

abonnement gekoppeld aan de organisatie en wordt het lidmaatschap 

overgedragen aan de opvolger in uw functie. Daarnaast staat het deelnemers vrij 

aangesloten te blijven aan de KennisKring, d.m.v. het aangaan van een nieuw 

lidmaatschap als vertegenwoordiger van de nieuwe werkgever/organisatie.  

Bijvoorbeeld: Indien deelnemer in zijn/haar functie wordt vervangen blijft de 

overeenkomst met de organisatie geldend.  

Artikel 2. Aangaan lidmaatschap 

Bij akkoord, accepteert u de voorwaarden van het lidmaatschap KennisKring. 

Een aspirant lid krijgt de eerste twee KennisKring bijeenkomsten ter kennismaling 

kosteloos aangeboden. De kosten van de contributie wordt hiervan naar rato in 

mindering gebracht.  

Artikel 3. Kosten en verlenging 

Het lidmaatschap heeft een looptijd van het gehele kalenderjaar, ingaande per 

eerst volgende bijeenkomst. De kosten van gemiste bijeenkomsten worden naar rato 

in mindering gebracht van de jaarcontributie.  

Na deze initiële periode wordt uw lidmaatschap van de KennisKring stilzwijgend 

verlengd voor onbepaalde tijd.   

Artikel 4. Jaarbetaling en opzeggen lidmaatschap.  

Jaarbetaling van de contributie geschiedt altijd via vooruitbetaling. Bij opzegging 

gedurende het betaalde kalenderjaar loopt uw abonnement door tot de 

vervaldatum van het einde van het huidige kalenderjaar. Opzeggen kan ieder 

moment - maar uiterlijk voor 1 december van het huidige kalenderjaar, door een e-

mail te sturen naar info@Hofmeier.nl  

De opzegging is definitief per het einde van het huidige kalenderjaar. 

Artikel 5. Gemiste bijeenkomsten door deelnemer  

Gemiste bijeenkomsten leiden niet tot restitutie op het contributiebedrag.  

Artikel 6. Korting 

Nieuwe deelnemers kunnen gedurende hele jaar instromen en zullen tegemoet 

gekomen worden bij aanvang lidmaatschap in onvolledig kalenderjaar door middel 

van staffelkorting. De contributie gaat daardoor in naar rato per aanvang van ieder 

nieuw kwartaal in het jaar.  

Artikel 7. Facturatie 

Betaling van facturen dient te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 

dagen na factuurdatum.  



 

 

Artikel 8. Verhoging contributie 

Hofmeier is gerechtigd de contributie met ingang van een nieuw kalenderjaar te 

indexeren. Hierbij hanteren we het CPI index. Hofmeier bevestigt dit schriftelijk én 

voor 1 december van het lopende jaar.  

Artikel 9. Annulering bijeenkomst  

Bij overmacht is Hofmeier is geen restitutie verschuldigd bij annulering van - of 

verplaatste bijeenkomsten.  

Artikel 10. Privacywet en geheimhoudingsplicht  

Hofmeier, als organisator en gegevenshouder van leden, voldoet aan de eisen van 

de privacywet. Er zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en uitsluitend 

gedeeld worden voor communicatiedoeleinden voor en binnen de KennisKring. 

Voor akkoord zal worden gevraagd bij gebruik van fotomateriaal voor social media 

doeleinden. 

De door deelnemers gedeelde bedrijfsinformatie en documentatie ten doelen van 

de besproken onderwerpen mogen zonder toestemming niet aan derden worden 

verstrekt.  

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

Hofmeier is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de locatie 

waar de georganiseerde bijeenkomst plaatsvindt, noch voor misbruik van gedeelde 

documentatie of bedrijfsinformatie.  

 


