Algemene voorwaarden
Stichting Pioneering
I. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan Stichting Pioneering, gevestigd te Enschede.
Door u aan te melden bij de Stichting Pioneering bevestigt u dat u bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.
II. Deelname
1. Deelname aan Stichting Pioneering staat open voor rechtspersonen.
2. Deelname is bedrijfsgebonden.
III. Duur
1. Deelname kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor het kalenderjaar waarin het wordt aangegaan.
2. Indien u in het lopende kalenderjaar deelnemer wordt, bent u verplicht de gehele deelnemersbijdrage voor het
betreffende jaar te voldoen, tenzij via een speciale aanbieding of actie een ander bedrag is bepaald.
3. Deelname geldt tot wederopzegging.
4. Indien u in het lopende kalenderjaar uw deelname wilt opzeggen, bent u wel verplicht uw bijdrage voor het betreffende
jaar te voldoen.
5. Opzegging kan plaatsvinden zowel door de deelnemer als door Stichting Pioneering, tegen het einde van een
kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen kan per post naar Stichting
Pioneering, Postbus 70.000, 7500 KB Enschede of per mail info@pioneering.nl
6. Deelname eindigt automatisch in geval van faillissement van de deelnemer.
IV. Deelnemersbijdrage
1. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het gekozen lidmaatschap. Zie hiervoor www.pioneering.nl.
De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.
2. De deelnemersbijdrage wordt aan het begin van het kalenderjaar gefactureerd.
3. Stichting Pioneering kan de deelnemersbijdrage verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe deelnemers en voor
bestaande deelnemers met ingang van het volgende kalenderjaar.
V. Bijeenkomsten
1. Deelnemers en niet-deelnemers kunnen zich per activiteit op de aangegeven wijze inschrijven.
2. Deelnemers krijgen een korting bij inschrijving op de deelnamekosten voor de activiteit.
3. Het tarief voor deelname aan de activiteit wordt per activiteit bepaald. Dit bedrag is exclusief 21% btw.
4. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan eerder verleende kortingen of eerder bepaalde deelnemersbijdragen,
tenzij e.e.a. statutair en/of bestuurlijk is vastgelegd.
5. Niet-deelnemers die voor de start van de activiteit besluiten zich als deelnemer van Stichting Pioneering aan te melden,
wordt het kortingstarief voor deelnemers in rekening gebracht.
6. Afzeggen voor een activiteit kan kosteloos tot twee werkdagen (of anders aangegeven in de uitnodiging) voor de
activiteit, schriftelijk of per e-mail.
7. Deelnamekosten worden na afloop van de activiteit gefactureerd.
8. De programma’s voor de activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Stichting Pioneering streeft ernaar de deelnemers
tevoren zo goed mogelijk in te lichten over het programma. Zij behoudt zich echter het recht voor wijzigingen in een
programma aan te brengen. Dit alles op zo vakkundig en professionele wijze. Wijzigingen aan het programma ontslaan
de deelnemer niet van de verplichting de in rekening gebrachte bijdrage te voldoen, tenzij de deelnemer zich tijdig
afmeldt of tenzij de Stichting Pioneering zelf een andere bijdrage vaststelt.
VI. Betalingsvoorwaarden
1. Facturen dienen binnen twee weken na dagtekening te zijn voldaan.
2. Stichting Pioneering stuurt vervolgens twee keer een verzoek tot betaling. Bij een derde verzoek tot betaling zal
€ 10,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Wordt dan nog niet overgegaan tot betaling dan wordt een
incassoprocedure gestart. De kosten hiervan en de wettelijke rente worden in rekening gebracht aan het lid dat in
gebreke is gebleven.
VII. Wijzigingen
Stichting Pioneering kan deze voorwaarden wijzigen. De voorwaarden worden op www.pioneering.nl gepubliceerd.

