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Voorwaarden lidmaatschap ZZP Bronckhorst  
 
Artikel 1. Definities 
1. Onder ZZP Bronckhorst wordt verstaan: mevr. J.G.W. Cornegoor handelend onder de naam  
ZZP Bronckhorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68485220 gevestigd 
 in Eefde. 
1.2. Onder lid of lidmaatschap wordt verstaan: zelfstandig ondernemer zonder personeel met advertentie 
op www.zzpbronckhorst.nl. 
1.3. Onder ZZP Supporters wordt verstaan: sponsoren van bijeenkomsten, financiële sponsoren, bedrijven 
die een korting of aanbieding verstrekken aan de leden.  
1.4. Onder opdrachtgevers wordt verstaan: particulieren en bedrijven/ondernemers welke ZZP Bronckhorst 
of een lid kenbaar heeft gemaakt een opdracht te willen laten uitvoeren door het lid. 
1.5. Onder verloopdatum wordt verstaan: datum tot wanneer het lidmaatschapsjaar loopt/wordt verlengd. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap bij ZZP Bronckhorst welke tot stand komt 
middels een schriftelijke overeenkomst tussen ZZP Bronckhorst en de zelfstandig ondernemer. 
2.2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is 
overeengekomen, in dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. 
2.3. Indien ZZP Bronckhorst niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet 
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ZZP Bronckhorst in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop voorwaarden of andere voorwaarden van het lid wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Artikel 3. Lidmaatschap 
3.1. Het lidmaatschap is gekoppeld aan de persoon en het bedrijf en dus daardoor niet overdraagbaar.  
3.2. Het lidmaatschap gaat in na het verstrekken van de verloopdatum. Deze wordt door ZZP Bronckhorst 
verstrekt na betaling van de factuur en nadat de advertentie op de site staat, maar max. 1 maand na de 
factuurdatum. Wanneer na deze maand het nodige advertentiemateriaal niet compleet is, blijft weergave 
van de advertentie op de site achter. Betreft betaling van de factuur geldt Artikel 6 van deze voorwaarden. 
3.3. Het huidige lidmaatschap pakket wordt telkens binnen 1 maand voor verloopdatum met 1 jaar 
verlengd. 
3.4. ZZP Bronckhorst verplicht leden belangrijke verandering zoals een andere rechtsvorm, verhuizing of 
faillissement, tijdig te melden aan ZZP Bronckhorst. ZZP Bronckhorst onderneemt toepasselijke acties, 
welke uitsluitend door ZZP Bronckhorst worden bepaald.  
3.5. ZZP Bronckhorst behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te allen tijde het lidmaatschap te 
beëindigen en ongeldig te maken zonder restitutie van lidmaatschapsgeld wanneer een situatie wordt 
constateert die niet past bij het imago van ZZP Bronckhorst of de service van ZZP Bronckhorst in gevaar 
brengt. 
3.6. Bij kennisneming van faillissement van het lid behoudt ZZP Bronckhorst zich het recht voor om te 
bepalen het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld en zonder 
vergoeding van enig vermeende gederfde winst of schade. 
3.7. Door iedere ZZP Supporter wordt afzonderlijk bepaald of de korting/aanbieding geldig is in combinatie 
met andere geldende kortingen en/of aanbiedingen van de ZZP Supporter. 
 
Artikel 4. Opzegging of wijzigen van het lidmaatschap pakket 
4.1. Mocht bij aanvraag ná het ontvangen van de eerste factuur en vóór verstrekken van verloopdatum 
toch van lidmaatschap worden afgezien, wordt de factuur met max. 50% gerestitueerd wegens gemaakte 
kosten. 
4.2. Opzeggen of wijzigen kan het gehele jaar, per telefoon of e-mail, tot 1 maand vóór de verloopdatum.  
4.3. Lopende lidmaatschapsgelden worden nooit gerestitueerd. Na opzegging loopt het lidmaatschap tot de 
verloopdatum, daarna wordt deze beëindigd. 
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Artikel 5. Kosten 
5.1. Een verandering in de kosten van het lidmaatschap zal nimmer worden doorberekend in 
het huidige lidmaatschapsjaar dat reeds betaald is. Het zal tijdig aan de leden bekend worden 
gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de verloopdatum. De opzegtermijn van  
1 maand vóór de verloopdatum blijft hierbij van kracht.  
 
Artikel 6. Betaling lidmaatschap 
6.1. Betaling van het lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elk lidmaatschapsjaar te geschieden via de 
digitaal toegezonden factuur, binnen de gestelde betalingstermijn. 
6.2. Alle kosten die door ZZP Bronckhorst gemaakt moeten worden in verband met de invordering van het 
ZZP Bronckhorst toekomende, worden volledig door het lid vergoed, inclusief de buitengerechtelijke 
incassokosten. 
6.3. Het is niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig 
bedrag dat het lid aan ZZP Bronckhorst verschuldigd is. 
 
Artikel 7. Klachten  
7.1. Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen 
klachten schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij ZZP Bronckhorst binnen 14 dagen nadat het lid 
van de klacht kennis heeft genomen, of redelijkerwijs van de klacht kennis had kunnen nemen.  
7.2. Klachten van het lid betreffende de uitvoering van de door ZZP Bronckhorst verrichte werkzaamheden, 
geven het lid niet het recht de betalingsverplichtingen op te schorten.  
7.3. Klachten omtrent de kosten of samenstelling van de lidmaatschap pakketten dienen binnen 14 dagen 
nadat het lid hiervan kennis heeft genomen met gegronde redenen schriftelijk of per e-mail bij ZZP 
Bronckhorst bekend te zijn. Bij gebrek hieraan heeft ZZP Bronckhorst het recht de klacht naast zich neer te 
leggen. 
 
Artikel 8. Gegevens 
8.1. De gegevens van leden worden goed beveiligd bewaard en ZZP Bronckhorst voldoet aan de wettelijke 
kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt. De gegevens 
worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan opgegeven of bedoeld is en niet doorverkocht aan 
derden. Zie ook de Privacy Policy op de site www.zzpbronckhorst.nl. 
8.2. De kortingen en aanbiedingen welke te verkrijgen zijn, mogen door leden niet kenbaar gemaakt 
worden aan derden of aan andere ZZP Supporters. Mocht dit wel gebeuren, zie artikel 3.5. 
8.3. ZZP Bronckhorst, ZZP Supporters of leden plaatsen foto’s en andere beeldregistraties van 
bijeenkomsten op social media, websites, e.d. Door deelname aan bijeenkomsten geeft de deelnemer 
hiervoor toestemming. ZZP Bronckhorst is niet aansprakelijk jegens deelnemers en derden voor eventuele 
gevolgen van plaatsing.  
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1. Elke aansprakelijkheid van ZZP Bronckhorst vervalt indien het lid ZZP Bronckhorst niet in de 
gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om een tekortkoming te herstellen, of een schade die 
het gevolg is van de tekortkoming te beperken.  
9.2. Elke aansprakelijkheid van ZZP Bronckhorst vervalt indien het lid bij een eventuele externe controle ZZP 
Bronckhorst niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.  
9.3. ZZP Bronckhorst is nimmer aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit van producten en/of diensten die 
door de ZZP Supporters met een korting of aanbieding aan de leden wordt aangeboden, noch voor 
kennelijke spel- en/of typfouten in de vermeldingen van de korting/aanbieding. 
9.4. ZZP Bronckhorst biedt slechts de mogelijkheid om in contact te komen met opdrachtgevers en is niet 
aansprakelijk te stellen voor alle afspraken op gebied van o.a. de werkzaamheden en de betaling van de 
geleverde producten en/of diensten. Alle afspraken dienen tussen het lid en de opdrachtgever gemaakt te 
worden en uitsluitend deze partijen dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.  
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9.5. ZZP Bronckhorst verplicht ZZP Supporters om belangrijke veranderingen zoals verhuizingen, 
verandering van eigenaar en faillissement tijdig te melden aan ZZP Bronckhorst. ZZP Bronckhorst 
onderneemt toepasselijke acties bij berichtgeving van deze veranderingen welke uitsluitend door 
ZZP Bronckhorst worden bepaald. Wanneer ZZP Supporter geen berichtgeving hiervan doet,  
waardoor de getoonde korting en/of aanbieding op www.zzpbronckhorst.nl niet nagekomen kan  
worden, is ZZP Bronckhorst hiervoor niet aansprakelijk te stellen.  
Wel wordt bij ontdekking hiervan berichtgeving aan ZZP Bronckhorst op prijs gesteld, voor toepasselijke 
actie. 
9.6. ZZP Bronckhorst kan advertentietekst te allen tijde, ten behoeve van SEO verbeteren en aanpassen. 
9.7. ZZP Bronckhorst is niet aansprakelijk te stellen voor kosten, schade of gederfde winst welke is 
veroorzaakt doordat onjuiste of onvolledige informatie wordt weergegeven in de advertentie. Hiervoor 
draagt het lid medeverantwoordelijkheid. Correcties dienen binnen 14 dagen nadat hiervan kennis is 
genomen, bekend te zijn bij ZZP Bronckhorst, waarna z.s.m., maar binnen vier weken hiervoor zorg wordt 
gedragen. 
9.8. Enige vermeende schadevergoeding betreffende spel- en typfouten in de advertentie kunnen door het 
lid niet worden verhaald op ZZP Bronckhorst. 
9.9. ZZP Bronckhorst is niet aansprakelijk te stellen voor letsel, beschadiging, vermissing of ontvreemding 
van eigendommen tijdens een bijeenkomst die vanuit ZZP Bronckhorst is georganiseerd, tenzij dit toe te 
wijzen valt aan opzet of grove schuld van ZZP Bronckhorst. 
9.10. ZZP Bronckhorst is niet verantwoordelijk voor bedrijven die contact opnemen via de aanwezige 
contactgegevens in de advertenties op www.zzpbronckhorst.nl voor reclamedoeleinden. Er wordt op de 
site aangegeven dat dit niet op prijs wordt gesteld. 
 
Artikel 10. Overmacht 
10.1. ZZP Bronckhorst is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een 
tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is 
van buiten de macht van ZZP Bronckhorst gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt 
verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, hacking, of ziekte. 
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van ZZP Bronckhorst. Het 
lid dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld. ZZP Bronckhorst is niet aansprakelijk voor 
enige schade, die niet binnen 14 dagen nadat hiervan kennis is genomen, aan ZZP Bronckhorst kenbaar is 
gemaakt.  
10.2. ZZP Bronckhorst is nimmer aansprakelijk te stellen voor indirecte schade waaronder o.a. 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie doordat de site 
www.zzpbronckhorst.nl buiten werking is wat veroorzaakt kan worden door o.a. onderhoud, stroomuitval, 
storingen bij de provider en storingen bij het hostingbedrijf.  
 
Artikel 11. Nieuwsbrief en nieuwspagina 
11.1. Ingestuurde berichten worden indien nodig door ZZP Bronckhorst geredigeerd en/of ingekort. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 
12.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
12.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZZP Bronckhorst partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt 
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  
12.3. De rechter in de vestigingsplaats van ZZP Bronckhorst is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis 
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ZZP Bronckhorst het recht het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
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Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden  
13.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op www.zzpbronckhorst.nl en te allen tijde op te  
vragen via j.cornegoor@zzpbronckhorst.nl. 
13.2. ZZP Bronckhorst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. 
Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op www.zzpbronckhorst.nl. 
 
Artikel 14. Overige bepalingen 
14.1. De voorwaarden zijn onder voorbehoud van kennelijke typ, druk- en zetfouten. 
14.2. Deze voorwaarden zijn bij de oprichting van ZZP Bronckhorst in werking getreden, augustus 2020. 
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