



Algemene voorwaarden en huisregels Businessclub Eerst Eten 
In de algemene voorwaarden van Businessclub Eerst Eten wordt kort weergegeven waar 
de businessclub voor staat. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden. 

Leden van de businessclub en deelnemers van onze bijeenkomsten committeren zich 
hieraan bij hun toetreding tot de businessclub middels het aangaan van het lidmaatschap 
of het bezoeken van een door de businessclub georganiseerd event.


Vereniging 
Businessclub Eerst Eten is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers. Doel van de businessclub is het op een laagdrempelige manier ondernemers 
met elkaar in contact te brengen en het onderling netwerken en zakendoen te 
bevorderen. Hiertoe streeft de businessclub ernaar jaarlijks een 10-tal bijeenkomsten te 
organiseren op verschillende locaties.


Partners 
Businessclub Eerst Eten committeert zich graag aan haar partners. Partners leveren 
goederen of diensten aan de businessclub op basis van sponsoring. Deze partners 
zorgen ervoor dat de kosten voor de businessclub zo laag mogelijk worden gehouden 
waardoor het lidmaatschap voor de leden betaalbaar blijft.


Voor en door leden 
Businessclub Eerst Eten is er voor en door leden. Dit betekent dat er zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van al dan niet betaalde diensten van onze leden bij organisatie 
van bijeenkomsten, aankoop van benodigdheden en alles wat nodig is om de 
businessclub voort te laten bestaan.


Regio 
Businessclub Eerst Eten richt zich op de regio Oosterhout, Breda, Etten-Leur en alle 
aangrenzende kleinere plaatsen.


Lidmaatschap 
Het lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap en is derhalve niet overdraagbaar. 
Indien meerdere personen van hetzelfde bedrijf de bijeenkomsten willen bezoeken dan 
kan dit eenmalig als introducé van het al aangemelde lid. Hier dient vooraf een introductie 
ticket voor aangeschaft te worden. Het bezoeken van bijeenkomsten als introducé kan 
slechts eenmalig. Daarna zijn onze bijeenkomsten slechts te bezoeken als lid.

Het is niet mogelijk leden te laten vervangen bij verhindering, afwezigheid of niet het meer 
werkzaam zijn bij het aangesloten bedrijf. Het staat het bestuur van Businessclub Eerst 
Eten vrij hiervan in urgente gevallen af te wijken.

Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de maand waarin de eerstvolgende te 
bezoeken bijeenkomst valt. Het lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend jaarlijks 
verlengd.




Betaling 
Betaling van het lidmaatschap gebeurt jaarlijks op factuur met een betalingstermijn van 
14 dagen. Bij het niet tijdig of volledig voldoen van de lidmaatschapskosten is het bestuur 
bevoegd om leden de toegang tot de bijeenkomsten te ontzeggen. Restitutie is niet 
mogelijk.


Opzeggen lidmaatschap 
Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor afloop van de lopende 
periode schriftelijk te gebeuren.


Entree en consumpties 
Leden hebben gratis toegang tot de netwerkbijeenkomsten van Businessclub Eerst Eten. 
In uitzonderlijke gevallen kan bij bijzondere evenementen een eigen bijdrage gevraagd 
worden. Voor drankjes worden munten verkocht. Deze kunnen bij de kassa contant of per 
pin worden betaald. Munten zijn geldig op meerdere bijeenkomsten. Terugname van 
munten is niet mogelijk.


Respectvol gedrag 
Leden en bezoekers van bijeenkomsten van Businessclub Eerst Eten dienen zich 
respectvol te gedragen. Alle vormen van agressie, geweld, ongewenst gedrag, seksuele 
intimidatie en discriminatie worden niet getolereerd en zullen resulteren in onmiddellijke 
verwijdering van de bijeenkomst en het lid zal worden geroyeerd.


Privacy 
Op bijeenkomsten van Businessclub Eerst Eten worden mogelijk beeldmateriaal gemaakt 
voor niet commerciële promotionele activiteiten. Door het bezoeken van de bijeenkomst 
stemt de bezoeker hiermee in.

Businessclub  Eerst Eten hecht veel waarde aan de privacy van haar leden en bezoekers. 
Op onze website kunt u onze privacyverklaring inzien.


Promotie en verkoop 
Het meebrengen of verspreiden van promotiemateriaal, al dan niet actief, is voor leden en 
bezoekers van onze bijeenkomsten niet toegestaan. Dit geldt ook voor het verkopen van 
goederen en diensten.


Aansprakelijkheid 
Businessclub Eerst Eten is nimmer aansprakelijk voor verlies, schade en letsel tijdens of 
als gevolg van onze bijeenkomsten.


Bestuur beslist 
Bij zaken die niet in onze algemene voorwaarden zijn beschreven beslist het bestuur.



