VERENIGING VAN NEDERLANDSE REFLEXZONE THERAPEUTEN

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN
CONTRIBUTIE EN VERZEKERINGSPREMIES VNRT
Artikel 1: definities
1. Vereniging Nederlandse Reflexzonetherapeuten, gevestigd te Oss, Kvknummer V 40479943
2. Licentieleden: therapeuten die aan een door de VNRT geaccrediteerd
opleidingsinstituut het diploma hebben behaald en in het bezit zijn van het
diploma medische basiskennis.
3. Aspirant-licentieleden: startende therapeuten langer dan een jaar geleden
afgestudeerd en leden die herintreden.
4. Studentleden: volgen een opleiding tot reflexzonetherapeut aan een door de
VNRT geaccrediteerd opleidingsinstituut.
5. Donateurs: dragen de reflexzonetherapie een warm hart toe en ondersteunen
de vereniging met een (vastgestelde) donatie.
Artikel 2: toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op facturen voor contributie,
verschuldigde premie of donatie.
2. Indien de verzekering en de geschillencommissie door u als lid via de
vereniging zijn geregeld, zijn de voorwaarden ook van toepassing op de
verschuldigde verzekeringspremies en de bijdrage voor de
geschillencommissie.
3. De contributiebedragen en de donatie worden jaarlijks vastgesteld door de
ledenvergadering.
4. De premies worden vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij en door de
geschillencommissie.
Artikel 3: betaling
1. De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen na de factuurdatum.
2. Betaling dient plaats te vinden met de betaallink. Deze is gedurende de
betaaltermijn (30 dagen) te gebruiken.
3. Betaling in twee termijnen is mogelijk. U dient hiervoor altijd een verzoek in te
dienen bij adminstratie@vnrt.nl.
4. Uitstel van betaling van de factuur kan alleen worden gegeven na goedkeuring
door het bestuur. U dient een verzoek tot uitstel van betaling in
bij administratie@vnrt.nl, die voor doorzending aan het bestuur zorgdraagt.
5. Bij gespreide betaling wordt te allen tijde € 15,00 administratiekosten in
rekening gebracht.
Artikel 4: niet tijdig betalen
1. 30 dagen na de factuurdatum ontvangt u een betalingsherinnering.
2. Is de betaling van de factuur twee weken na de betalingsherinnering niet door
ons ontvangen, dan ontvangt u een tweede betalingsherinnering. De kosten
hiervoor zijn € 35,00.
3. Is de betaling van de factuur twee maanden na de factuurdatum niet door ons
ontvangen, dan ontvangt u per aangetekende post een aanmaning, opgehoogd
met de kosten voor het aangetekend versturen en de herinneringskosten.
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4. Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting, kan het bestuur zonder
enige gerechtelijke uitspraak een incassobureau inschakelen om de betaling te
vorderen en/of tot royement overgaan. De kosten van de invordering zijn voor
rekening van het lid.
Artikel 5: opzegging lidmaatschap
1. Bij opzegging van het lidmaatschap vóór 1 juli van het lopende contributiejaar
zal 50% van het contributiebedrag worden gerestitueerd.
2. Op de betaalde verzekeringspremie kan geen restitutie worden verleend.
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