Voorwaarden deelname
Expertisegroep Schadebehandeling

K.v.K. Gooi- en Eemland nr 32068727 Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Gooi- Eemland
en

1. Definities
1.1. Deelnemer: Ieder kantoor dat deelneemt aan de Expertisegroep Schadebehandeling
1.2. Afgevaardigde: Een werknemer van de deelnemer die aanwezig zal zijn bij de
activiteiten van de Expertisegroep Schadebehandeling
1.3. Expertisegroep Schadebehandeling: een activiteit van Bureau DFO.
1.4. Bureau DFO: initiatiefnemer van de Expertisegroep Schadebehandeling, gevestigd te
Hoevelaken.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die verband houden met de
Expertisegroep schadebehandeling.
2.2. Door aanmelding voor deelname aan de Expertisegroep Schadebehandeling, aanvaardt
de deelnemer deze voorwaarden.
3. Aanmelding
3.1. Een deelnemer is aangemeld voor de Expertisegroep Schadebehandeling, zodra de
aanmelding door Bureau DFO is bevestigd. Na aanmelding door deelnemer, zal
Bureau DFO binnen twee weken de deelnemer nader informeren over de status van
de aanmelding.
3.2. Er kunnen door Bureau DFO eisen worden gesteld voor toelating tot de
Expertisegroep Schadebehandeling.
3.3. Per kantoor wordt 1 werknemer van deelnemer als afgevaardigde opgegeven. Deze
afgevaardigde zal namens deelnemer aanwezig zijn bij de activiteiten van de
Expertisegroep Schadebehandeling.
3.4. Bureau DFO behoudt zich het recht voor om deelnemers van verdere deelname uit te
sluiten.
4. Duur deelname
4.1. De deelname wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, daarna zal de deelname
telkens stilzwijgend worden verlengd met de duur van 1 jaar.

5. Inhoud deelname
- Als deelnemer aan de Expertisegroep heeft de deelnemer recht op de volgende
onderdelen van het deelname:
- Deelname aan 4 workshops met 1 afgevaardigde van deelnemer;
- Deelname aan 3 expertisemeeting met 1 afgevaardigde van deelnemer;
- Toegang tot het besloten deel van de website www.expertisegroepschade.nl;
- Het ontvangen van een maandelijkse nieuwsbrief en wekelijkse nieuws alert;
- Mogelijkheid tot het stellen van algemene vragen omtrent schadebehandeling.
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6. Meerdere afgevaardigden
6.1. Er bestaat de mogelijkheid tot het aanmelden van meer dan 1 afgevaardigde per
deelnemer.
6.2. Voor het verhogen van het aantal Afgevaardigden wordt het maandelijkse tarief
verhoogd.
6.3. Deze tarieven kunnen worden opgevraagd bij Bureau DFO.
7. Opzegging
De deelname kan gedurende het hele jaar opgezegd worden en zal na opzegging vervallen aan
het einde van de looptijd.
8. Gebruik logo, deelname
Zolang een kantoor deelnemer is en aan zijn betalingsverplichting voldoet, is het kantoor
gerechtigd om naar buiten te treden als deelnemer van de Expertisegroep Schadebehandeling.
9. Betaling
9.1. Elke deelnemer is verplicht tot het betalen van het maandelijkse tarief aan Bureau
DFO en zal daarvoor per maand, kwartaal of jaar een factuur ontvangen. De
deelnemer zal de facturen voldoen binnen de op de factuur vermelde
betalingstermijn.
9.2. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde betalingstermijn, zal de deelnemer
niet langer gerechtigd zijn om deel te nemen aan de activiteiten of gebruik te maken
van een van onderdelen die verbonden zijn aan de Deelname. De deelnemer zal zich
tevens niet langer mogen profileren als deelnemer van de Expertisegroep
Schadebehandeling.
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10. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
10.1. Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een
door de Expertisegroep Schadebehandeling verzorgde activiteit wordt/blijft
eigendom van Bureau DFO en/of de docent(en).
10.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is het een deelnemer of
afgevaardigde niet toegestaan om het materiaal anders dan voor eigen gebruik te
gebruiken, of om op enigerlei wijze het materiaal te verveelvoudigen en/of te
verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen. Hiervan kan per geval worden
afgeweken, indien dit het geval is, zal daar nadrukkelijk melding van gemaakt
worden.
11. Persoonsgegevens
11.1. Ten behoeve van de deelname van de Expertisegroep Schadebehandeling zullen
gegevens die zien op NAW, facturen en deelname aan activiteiten van de
Expertisegroep Schadebehandeling worden opgeslagen en verwerkt. De gegevens
zullen niet met derden worden gedeeld.
11.2. Een uitzondering op artikel 11.1 is de lijst met Experts op de site van de
Expertisegroep Schadebehandeling. Daarop zullen de leden en afgevaardigden van
de Expertisegroep Schadebehandeling worden opgenomen onder vermelding van
naam en zakelijke contactgegevens. Op het besloten gedeelte van deze website
wordt ook een foto van de leden en afgevaardigden geplaatst. Door het aanvaarden
van deze voorwaarden gaat men daarmee akkoord.
11.3. Bureau DFO draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen teneinde
de persoonsgegevens adequaat te beveiligen.
11.4. Leden hebben ten alle tijden het recht op inzage in hun, ten behoeve van de
Expertisegroep Schadebehandeling opgeslagen, persoonsgegevens.
12. Nietigheid
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven
de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen alsdan een bepaling
overeenkomen, die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
13. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is enkel Nederlands recht van toepassing.
14. Bevoegde rechter
Alle geschillen die verband houden met de Expertisegroep Schadebehandeling of diensten die
door Bureau DFO worden verleend, worden behandeld door de Rechtbank Midden-Nederland.

