Deelnamevoorwaarden Verzuimservice voor Praktijken
Opdrachtomschrijving
Door deel te nemen aan Verzuimservice voor Praktijken (hierna
te noemen “vvp”), krijgt de deelnemer toegang tot de door
Heertjes Advies bedongen collectieve leveringsaanbieding met
de op dat moment door Heertjes Advies geselecteerde
leverancier. Voor het in stand houden van het collectief, de
onafhankelijkheid hiervan en het periodiek beoordelen van de
voorwaarden, brengt Heertjes Advies een deelnamevergoeding
in rekening aan deelnemende organisaties.
Algemeen
De bepalingen in deze Deelnamevoorwaarden maken
onverbrekelijk deel uit van de opdrachtovereenkomst tussen
deelnemer en Heertjes Advies, zoals tot stand komt door de
aanmelding zoals hieronder staat beschreven.
Aanmelding voor deelname
Men kan deelnemen door dit deelnameformulier en (indien u
nog geen deelnemer bent) de SEPA-machtiging in te vullen en
rechtsgeldig ondertekend te e-mailen of op te sturen aan
Heertjes Advies. De deelnemer geeft hiermee opdracht aan
Heertjes Advies een leveringsovereenkomst te initiëren c.q. deze
te vernieuwen en aanvaardt de daarvoor geldende voorwaarden.
Ingeval van eventuele niet-acceptatie door de leverancier wordt
de deelname stopgezet.
Verwerking aanmelding
Na ontvangst van uw deelnameformulier zorgt Heertjes Advies
voor controle en registratie en geeft ze de gegevens door aan de
op dat moment geselecteerde leverancier voor Verzuimservice
voor Praktijken. Deze bevestigt uw aanmelding en stelt u op de
hoogte van de verdere werkwijze.
Opzegging of wijziging bestaande leveringsovereenkomst
vvp biedt u een opzeg/wijzigservice. U machtigt de
geselecteerde leverancier van vvp om informatie op te vragen
over uw overeenkomst(en) bij uw huidige leverancier, uw
huidige overeenkomst op te zeggen of te wijzigen, met
inachtneming van de geldende opzegtermijn. U blijft echter zelf
verantwoordelijk voor de (eventuele) correcte opzegging van uw
lopende leveringsovereenkomst bij leverancier(s). Heertjes
Advies aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid indien een
niet correcte opzegging tot een boete of vordering leidt.
Vernieuwing van de leveringsovereenkomst
Voordat een bestaande aanbieding binnen (vvp) afloopt zorgt
Heertjes Advies dat er tijdig een nieuwe overeenkomst wordt
aangeboden, op basis van het door haar in het kader van vvp
alsdan geselecteerde aanbod. Als u dit aanbod niet wenst te
accepteren, vervalt uw lidmaatschap en uw recht op de
voorwaarden binnen vvp bij de dan geselecteerde leverancier.
Deelnamebijdrageregeling
Voor de deelname is een deelnamebijdrage van toepassing.
Opdrachtgever machtigt Heertjes Advies tot automatische
incasso van het door u opgegeven bankrekeningnummer van de
in het kader van deze overeenkomst verschuldigde
deelnamebijdrage.

De deelnamebijdrage is per jaar vooraf verschuldigd gedurende
de looptijd van de opdracht aan Heertjes Advies en is niet
terugvorderbaar.
Deelnamebijdrage vvp
De deelnamebijdrage bedraagt:
Op abonnementen: € 5,50 per maand per medewerker
Op werkzaamheden: 33,33% van de gerealiseerde korting
Bovenstaande deelnamebijdragen zijn exclusief BTW.
Aanpassing bijdrage
De hoogte van de bijdrage kan jaarlijks c.q. bij vernieuwing van
de leveringsovereenkomst worden aangepast aan de inflatie c.q.
de optredende kostenontwikkeling.
Opzegging opdrachtovereenkomst met Heertjes Advies
De opdrachtovereenkomst is schriftelijk aangetekend opzegbaar
met een opzegtermijn van drie maanden, maar loopt te allen tijde
door zolang de leveringsovereenkomst met de leverancier nog
van kracht is.
Toepasselijke voorwaarden
Op de deelname aan vvp zijn van toepassing deze
Deelnamevoorwaarden, De voorwaarden zoals gesteld in het
SEPA-machtigingsformulier en de Algemene Voorwaarden van
Heertjes Advies.
Op de levering van producten en diensten binnen vvp door de
geselecteerde leverancier zijn van toepassing de voorwaarden
van de individuele leveringsovereenkomst en de bijbehorende
Algemene Voorwaarden van de leverancier.
Opdrachtgever verklaart door ondertekening van dit
deelnameformulier uitdrukkelijk akkoord te gaan met ieder van
de hierboven genoemde voorwaarden, zowel bij aanvang als bij
vernieuwing van de collectieve overeenkomst.
Servicedesk
Voor alle vragen over de deelname kunt u terecht bij Heertjes
Advies. Vragen over de producten en/of diensten kunt u stellen
bij de leverancier van Verzuimservice voor Praktijken.
Voor akkoord:
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