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Artikel 1 Algemeen 

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en 

overeenkomst tussen Meer Puur Netwerken (vanaf nu MPN) en een 

wederpartij waarop MPN deze voorwaarden van toepassing heeft 

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 

overeenkomsten met MPN, voor de uitvoering waarvan derden 

dienen te worden betrokken. 

3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn 

slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes 

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een 

termijn voor aanvaarding is genoemd. 

2.Een overeenkomst tussen MPN en de wederpartij komt tot 

stand op het tijdstip dat MPN een door een bevoegde 

vertegenwoordiger van de wederpartij ondertekend 

inschrijfformulier tijdig ontvangt. 

3.Een samengestelde prijsopgave verplicht MPN niet tot het 

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst 

1.Indien en voor zover een goede uitvoering van de 

overeenkomst dit vereist, heeft MPN het recht bepaalde 

werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

2.MPN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 

MPN is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 

MPN kenbaar behoorde te zijn.  

3.MPN heeft een inspanningsverplichting en behoudt zich het recht 

voor een door haar georganiseerde bijeenkomsten en/of evenement 

te annuleren, zonder enig recht op een vergoeding door de 

wederpartij. 

 

Artikel 4 Diensten MPN 

1.Het lidmaatschap van MPN is gekoppeld aan een bedrijf, welk 

bedrijf maximaal twee vertegenwoordigers mag afvaardigen naar een 

door MPN georganiseerde netwerkbijeenkomst of evenement. 

2.Het lidmaatschap van MPN geeft recht op een online 

bedrijfsprofiel www.meerpuurnetwerken.nl in de vorm van een banner 

op de ledenpagina;  

3. MPN behoudt zich ten alle tijden het recht voor een bepaalde 

vertegenwoordiger van een bedrijf te weigeren op een door haar 

georganiseerd evenement, zulks ter beoordeling van MPN. 

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten 

1.De kosten verbonden aan het lidmaatschap van MPN 

bedragen €200,00 exclusief 21% BTW per jaar en betaling dient te 

geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Eventuele 

bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de 

betalingsverplichting niet op. Betaling dient binnen de gestelde 

betalingstermijn te worden voldaan op het rekeningnummer getoond 

op de factuur. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur 

schorten de betalingsverplichting niet op. Betaling dient binnen de 

gestelde betalingstermijn te worden voldaan via Rabobank IBAN 

NL42KNAB0257959106 t.n.v. dOnce o.v.v. MPN 

 

Artikel 6 

MPN is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 

 

 

 

 

 

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 

niet van MPN kan worden gevergd. In geen geval is MPN verplicht 

betaalde lidmaatschapskosten te retourneren. Indien MPN tot 

ontbinding of opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden 

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze 

ontstaan. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van 

betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de 

wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid 

waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan 

beschikken, staat het MPN vrij om de overeenkomst terstond en met 

directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige 

verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 

schadeloosstelling. De vorderingen van MPN op de wederpartij zijn in 

dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

 

Artikel 7 Duur/opzegging/beëindiging  

1.De overeenkomst tussen MPN en een wederpartij wordt aangegaan 

voor de duur van twaalf maanden en is niet tussentijds op te zeggen. 

Deze overeenkomst wordt telkenmale (stilzwijgend) verlengd voor de 

duur van twaalf maanden tenzij de wederpartij de overeenkomst per 

e-mail of post opzegt, tegen het einde van de looptijd van het 

lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig 

dagen.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid  

1.MPN is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van schade, van 

welke aard dan ook. Indien MPN evenwel toch aansprakelijk wordt 

geacht te zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans dat gedeelte van de 

offerte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

2.De aansprakelijkheid van MPN voor indirecte schade, schade als 

gevolg van aanbiedingen van andere leden van MPN, gevolgschade, 

gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(-

bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, 

schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een 

administratieve organisatie, schade wegens overschrijding van een 

termijn of anderszins, is uitgesloten.  

 

Artikel 9 Vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens  

1.Alle informatie die door de wederpartij aan MPN ter beschikking 

stelt, zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld 

worden en zal niet aan derden worden verstrekt.  

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel geeft de wederpartij hierbij 

toestemming dat MPN haar gegeven deelt met andere leden en 

partners van MPN, om te kunnen dienen voor commerciële 

doeleinden van die andere leden en partners. MPN is niet 

aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook wegens het delen 

van de door de wederpartij verstrekte informatie met andere leden en 

partners van MPN.  

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen  

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MPN partij is, is uitsluitend 

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.  

2.De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 

kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Niettemin heeft MPN het recht het geschil voor te leggen aan de 

volgens de wet bevoegde rechter. MPN behoudt zich het recht voor 

deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Leden 

worden hierover geïnformeerd via de website 

www.meerpuurnetwerken.nl 

 

 

 


