Algemene voorwaarden Fizi
versie september 2017
Algemene voorwaarden van Fizi, netwerk Zorgfinancials.
Statutaire naam: Fizi. Statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende
te Assen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 40476157.
Algemene voorwaarden
1. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Abonnement: abonnement op Fizier;
B. Activiteit: bijeenkomst in de ruimste zin van het woord, georganiseerd door, of namens, Fizi ten
behoeve van haar leden, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: studiebijeenkomsten,
congressen, symposia, sectordagen;
C. Annuleringsvoorwaarden: een set voorwaarden die van toepassing is op iedere activiteit die
door of namens Fizi georganiseerd wordt, ongeacht of deze activiteit al dan niet uitsluitend
bestemd is voor leden van Fizi;
D. Bestuur: het algemeen bestuur van Fizi;
E. Debiteur:
 natuurlijke persoon die als lid ingeschreven is bij Fizi óf de natuurlijke – of rechtspersoon die
zich namens het lid verbonden heeft de contributiebetalingen te voldoen;
 natuurlijke – of rechtspersoon die een overeenkomst tot het verlenen van diensten of het
leveren van goederen is aangegaan met Fizi.
F. Fizi: Fizi netwerk Zorgfinancials;
G. Lid: het gewone of buitengewone lid (sponsorleden daaronder begrepen) dat door het bestuur is
toegelaten tot Fizi;
H. Lidmaatschap: de periode gedurende welke een natuurlijke- of rechtspersoon lid is van Fizi;
I. Overeenkomst: overeenkomst tot levering van goederen, tot het verrichten van diensten, tot
deelname aan een activiteit van Fizi of tot sponsoring van Fizi;
J. Sponsor: natuurlijke - of rechtspersoon, waarmee Fizi een (hoofd-, sub-, of aspirant-)
sponsorovereenkomst heeft afgesloten;
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken wanneer het bestuur daarmee
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
3. Een lidmaatschap of abonnement, wordt steeds aangegaan voor de duur van tenminste één
boekjaar. Een lidmaatschap of abonnement dat in de loop van een boekjaar aanvangt, eindigt op 1
januari van het daaropvolgende boekjaar. Een lidmaatschap wordt automatisch met één jaar
verlengd, tenzij het vóór 1 december van het jaar voorafgaand het nieuwe boekjaar, schriftelijk
opgezegd is bij het Verenigingsbureau van Fizi.
4. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die worden verstrekt bij
het aangaan van een overeenkomst met Fizi.
5. Op alle activiteiten zijn eveneens de algemene voorwaarden activiteiten van Fizi van toepassing.
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6. Fizi is te allen tijde gerechtigd om van de debiteur gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of
zekerheidsstelling te verlangen voor kosten die uit een overeenkomst voortvloeien. Het achterwege
blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geeft Fizi het recht om de op haar rustende
verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te beëindigen.
7. Betaling van de facturen van Fizi dient zodanig te geschieden dat Fizi uiterlijk 30 dagen na de
factuurdatum de betaling heeft ontvangen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
8. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en
effectief in de valuta zoals vermeld in de factuur.
9. Het overschrijden van de in artikel 6 genoemde betalingstermijn heeft tot gevolg dat:
 de debiteur vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim is; hij is vanaf dat
moment tevens de wettelijke rente verschuldigd;
 alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daar expliciet onder
begrepen, komen voor rekening van debiteur. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld
op basis van de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zulks met een
minimum van € 45;
 Fizi het lid de toegang tot een of meer activiteiten kan ontzeggen;
 Fizi het lidmaatschap van het lid met onmiddellijke ingang mag beëindigen, zonder daarbij tot
restitutie van enig bedrag gehouden te zijn.
10. De aansprakelijkheid van Fizi strekt uitsluitend tot het uitvoeren van haar verplichtingen,
voortvloeiend uit een met haar gesloten overeenkomst. De aansprakelijkheid van Fizi uit hoofde
van een overeenkomst strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. De aansprakelijkheid van
Fizi wordt in ieder geval gelimiteerd tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar
wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is deze aansprakelijkheid in ieder
geval beperkt tot het factuurbedrag voor de desbetreffende levering van goederen/verlening van
diensten. De uitsluiting van aansprakelijkheid wordt eveneens bedongen voor en ten behoeve van
ondergeschikten van Fizi, hulppersonen, alsmede ten behoeve van hen van wie Fizi goederen
en/of diensten betrekt.
11. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q.
worden vernietigd, dan laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Fizi en
debiteur zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht genomen.
12. Op alle tussen Fizi en de debiteur gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing. Geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met, overeenkomsten, hoe ook
genaamd, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement waar Fizi statutair gevestigd is. Alvorens zich ter beslechting van een geschil tot de
rechter te wenden zullen partijen, onder leiding van een bij het Nederlands Mediation Instituut
ingeschreven mediator, trachten in onderling overleg tot een aanvaardbare oplossing van dit geschil
te komen.
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