
 
Vrouwen aan het Roer 
Algemene voorwaarden & Huisregels  

Door het delen van kennis tijdens inspirerende bijeenkomsten en het inzetten van onze 
online en offline communicatie platformen creëert VAHR een dynamische netwerk omgeving 
voor vrouwelijke ondernemers. Leden van VAHR gaan akkoord met de algemene 
voorwaarden en huisregels.  

1. Het lidmaatschap voor 2022 kost €89,- per jaar excl. BTW. Hiervoor krijg je toegang tot 
de maandelijkse netwerkbijeenkomsten en inspiratie/informatie sessies. Consumpties 
zijn voor eigen rekening.  
 

2. Je hebt recht op 14 dagen bedenktijd waarin je kunt afzien van jouw lidmaatschap. Je 
kunt dit binnen 14 dagen na aanmelden kenbaar maken via een e-mail aan het bestuur 
van VAHR. 
 

3. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een vereiste om lid te worden van VAHR.  
   

4. Introducees zijn welkom en mogen 2x vrijblijvend deelnemen aan een bijeenkomst. 
  

5. We stimuleren onderling contact. Om die reden zijn de contactgegevens van onze leden 
openbaar voor alle leden. Het is niet toegestaan om de gegevens van de deelnemerslijst 
ongevraagd voor promotiedoeleinden te gebruiken of te delen met niet-leden.  
 

6. Mocht er een eigen bijdrage nodig zijn voor een speciaal event dan communiceren we 
dat ruim van tevoren.  
  

7. Je lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden en gaat in vanaf de 1e dag van de maand 
waarin je inschrijft. Je lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij je 
tijdig opzegt.  
 

8. Opzeggen kan tot uiterlijk 1 kalendermaand voordat jouw nieuwe jaartermijn ingaat en 
doe je per e-mail. Je ontvangt een bevestiging. Als je niet tijdig opzegt heb je 
betalingsplichten.  
 

9. Tussentijds stopzetten is alleen mogelijk bij uitzonderlijke situaties, zoals overlijden of 
faillissement. Je kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur via e-mail.  
 



10. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden.  
 

11. De programma’s van onze bijeenkomsten en sessies zijn onder voorbehoud. Als er door 
onverhoopte omstandigheden een wijziging in het programma nodig is zullen we er alles 
aan doen om onze leden tijdig te informeren via e-mail. Als  
 

12. Tijdens onze bijeenkomsten kan het zijn dat er foto- en video opnamen worden gemaakt. 
Leden van VAHR gaan er mee akkoord dat deze online en offline gebruikt worden.  
Als je hier bezwaar tegen hebt kun je contact opnemen met het bestuur. 
  

13. Deelnemers mogen foto- en videobeelden maken van het evenement. Daarbij moeten zij 
rekening houden met de privacy van andere bezoekers. Plaatsen op social media kanalen 
is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur.  
 

14. Deelnemers houden zich aan aanwijzingen en/of voorschriften van de locatie of 
organisatie van het event. Het bestuur mag deelnemers of andere personen de toegang 
te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.  
 

15. De vereniging, het bestuur en de locaties die wij bezoeken kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan deelnemers, 
bezoekers en eigendommen. Dit geldt ook voor verlies, beschadiging of diefstal van 
eigendommen. 
 

16. Vrouwen aan het Roer behoudt zich het recht om algemene voorwaarden, huisregels en 
tarieven te kunnen wijzigen. Een tariefwijziging zullen we altijd communiceren naar onze 
leden. De kosten van het lidmaatschap zullen tijdens de loop van de jaartermijn niet 
worden gewijzigd.  
 

17. Aan acties en speciale aanbiedingen van VAHR kunnen voor- en achteraf nooit rechten 
worden ontleend.  
 

18. Als een lid haar betalingsverplichting van het lidmaatschapsgeld niet tijdig nakomt, 
verkeert zij in verzuim en is Vrouwen aan het Roer bevoegd om, zonder nadere in 
gebreke stelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag vermeerderd 
met de wettelijke rente. Bij het niet tijdig betalen worden administratiekosten in 
rekening gebracht.  
 

19. Alle leden houden zich aan de huisregels die Vrouwen aan het Roer heeft opgesteld. 
 

20. Vrouwen aan het Roer heeft te allen tijde het recht om een lidmaatschap vroegtijdig te 
ontbinden als zij van mening is dat de omstandigheden dit vragen. Er ontstaat geen 
terugbetalingsverplichting van resterende maanden binnen het lidmaatschap.  
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