
Algemene voorwaarden Zoetermeerse Zakenvrouwen 

Doelstelling 

1. Zoetermeerse Zakenvrouwen is het platform voor ambitieuze en ondernemende vrouwen in de 
regio Zoetermeer en omstreken waar kennis en vaardigheden op een plezierige wijze kan worden 
gedeeld en nieuwe kennis en inspiratie kan worden opgedaan.  

2. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door: 
• Het delen van kennis door middel van het houden van workshops en bijeenkomsten; 
• Het organiseren van evenementen; 
• Het netwerken met ondernemers onderling; 
• Het aanbieden van diensten via de website van Zoetermeerse zakenvrouwen. 

Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen van Zoetermeerse Zakenvrouwen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief btw en andere heffingen van 

overheidswege.  
3. Mondelinge toezeggingen van Zoetermeerse Zakenvrouwen zijn pas verbindend zodra schriftelijk 

bevestigd.  
4. Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat 

Zoetermeerse Zakenvrouwen deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat 
Zoetermeerse Zakenvrouwen feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.  

5. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Zoetermeerse 
Zakenvrouwen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

Sponsoring 

1. Sponsoring van Zoetermeerse Zakenvrouwen is gekoppeld aan een platform. 
2. Voor sponsoring komen ondernemers en ondernemende mensen in aanmerking die het initiatief 

van Zoetermeerse Zakenvrouwen ondersteunen. 
3. Een sponsor kan zijn een organisatie of een natuurlijk persoon.  
4. Per persoon of vertegenwoordiger van een organisatie wordt de sponsoring aangegaan. Indien 

namens een organisatie voor meerdere personen toegang is gewenst voor een activiteit dan enkel 
voor de vertegenwoordiger, kunnen door Zoetermeerse Zakenvrouwen extra kosten worden 
berekend. 

5. Een sponsor kan zich aansluiten bij Zoetermeerse Zakenvrouwen via aanmelding via het 
inschrijfformulier op de website van Zoetermeerse Zakenvrouwen, middels de aanschaf van een 
sponsorpakket. 

6. Sponsoring wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar, dus voor de periode van 1 januari 
tot en met 31 december.  

7. Sponsoring kan plaatvinden via de mogelijkheden van de volgende pakketten: 
Supporter € 49,00 per jaar 
Fan € 99,00 per jaar 
Vriend(in) € 249,00 per jaar 
VIP € 499,00 per jaar.  

8. Aan deze vormen van sponsoring biedt Zoetermeerse Zakenvrouwen verschillende faciliteiten aan. 
Deze faciliteiten zijn te raadplegen via de website van Zoetermeerse Zakenvrouwen. 

Commitment 
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1. Sponsoring betekent dat een organisatie of natuurlijk persoon zich committeert aan de 
uitgangspunten en doelstellingen van Zoetermeerse Zakenvrouwen.  

Lijst van sponsoren 

1. De lijst van sponsoren is terug te vinden op de website van Zoetermeerse Zakenvrouwen. 
2. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of 

speciale aanbiedingen door Zoetermeerse Zakenvrouwen. Uw e-mail adres zal alleen voor 
soortgelijke producten en diensten van Zoetermeerse Zakenvrouwen worden gebruikt. Indien u 
hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een e-mail naar info@zoetermeersezakenvrouwen.nl. 

Beëindigen sponsorschap 

1. Het sponsorschap eindigt van rechtswege na afloop van het desbetreffende kalenderjaar. 
2. Een sponsor kan zijn sponsorschap tussentijds beëindigen. Restitutie van het bedrag aan 

sponsoring vindt niet plaats.  
3. Daarnaast kan het sponsorschap worden beëindigd door het bestuur van Zoetermeerse 

Zakenvrouwen in de navolgende gevallen: 
• de sponsor komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het 

sponsorschap, niet na; 
• de sponsor blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding 

te voldoen; 
• bij faillissement of surseance van betaling van de sponsor (lees: de organisatie/persoon). 

Advertentiemogelijkheden 

1. Zoetermeerse Zakenvrouwen biedt de mogelijkheid aan tot het plaatsen van advertenties op social 
media kanalen aan. Deze advertenties schijf je zelf. Je kunt aan Zoetermeerse Zakenvrouwen 
vragen om de advertentie te vervolmaken. Hiervoor brengt Zoetermeerse Zakenvrouwen een 
kleine vergoeding in rekening per advertentie.  

2. De kosten voor het plaatsen een advertentie op social media worden per advertentie in rekening 
gebracht.  

3. Voor het promoten van diensten of een product op de website of in de Nieuwsbrief van 
Zoetermeerse Zakenvrouwen worden per promotie kosten in rekening gebracht.  

4. Zoetermeerse Zakenvrouwen biedt de mogelijkheid aan om een campagne op maat samen te 
stellen. Afhankelijk van de inhoud, grootte en complexiteit van de campagne worden de kosten 
hiervoor begroot.  

5. Zoetermeerse Zakenvrouwen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de 
advertentie, hiervoor blijf je zelf verantwoordelijk. 

6. Zoetermeerse Zakenvrouwen is ook niet aansprakelijk als het gewenste resultaat van de 
advertentie niet wordt behaald.  

Evenementen en activiteiten 

1. De activiteiten zijn toegankelijk voor sponsoren en geïnteresseerden. 
2. Aan een activiteit kan door Zoetermeerse Zakenvrouwen een vergoeding worden verbonden.  
3. Deelname aan een activiteit geschiedt door het kopen van een (online) ticket. 
4. Restitutie, bij annulering dan wel het niet deelnemen aan een activiteit, van de vergoeding vindt 

niet plaats.  
5. Indien er sprake is van een beperkte inschrijving, dan behoudt Zoetermeerse Zakenvrouwen het 

recht om zonder vergoeding het evenement te annuleren. 

Kennisuitwisseling 

1. Iedere deelnemer verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen. 
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2. De uitwisseling van kennis en ervaring vindt in principe plaats middels de website en op de 
evenementen en activiteiten die door Zoetermeerse Zakenvrouwen worden georganiseerd. 

Betaling  

1. Betaling aan Zoetermeerse Zakenvrouwen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum 
door overmaking van het bedrag op het door Zoetermeerse Zakenvrouwen vermelde 
bankrekeningnummer, zoals staat vermeld op de factuur.  

2. Zoetemeerse Zakenvrouwen kan gebruikmaken van het digitaal toesturen van de factuur. 
3. Indien de betaling van de factuur binnen 14 dagen uitblijft treedt van rechtswege verzuim in met 

ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat 
enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval is de klant het verschuldigde bedrag 
een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een 
volledige maand wordt aangemerkt 

Overmacht 

1. Zoetermeerse Zakenvrouwen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
niet-voorzien, waarop Zoetermeerse Zakenvrouwen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Zoetermeerse Zakenvrouwen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of 
internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden.  

3. Zoetermeerse Zakenvrouwen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 
Zoetermeerse Zakenvrouwen haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Zoetermeerse Zakenvrouwen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, 
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij.  

 

Aansprakelijkheid 

1. Wanneer Zoetermeerse Zakenvrouwen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 
beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.  

2. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval Zoetermeerse Zakenvrouwen 
aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk 
functioneren van door Zoetermeerse Zakenvrouwen bij de uitvoering van de overeenkomsten, 
opdrachten, activiteiten gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere 
zaken, geen uitgezonderd. 

3. Zoetermeerse Zakenvrouwen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat Zoetermeerse Zakenvrouwen is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

4. Zoetermeerse Zakenvrouwen is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. 
5. Zoetermeerse Zakenvrouwen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de 

uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door Zoetermeerse 
Zakenvrouwen. 

6. Zoetermeerse Zakenvrouwen is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder 
wordt verstaan: 
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de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade. 

7. Zoetermeerse Zakenvrouwen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder 
geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en/of 
schade door bedrijfsstagnatie. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief. 

8. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan de door de verzekeraar van 
Zoetermeerse Zakenvrouwen gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico van 
Zoetermeerse Zakenvrouwen onder deze verzekering, met een maximum van € 1.000,-. 

9. Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan door de klant 
schriftelijk wordt gemeld bij Zoetermeerse Zakenvrouwen.  

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Zoetermeerse Zakenvrouwen. 

11. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 6 maanden na de dag 
waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke 
aansprakelijkheid van Zoetermeerse Zakenvrouwen voor die schade.  

Privacy en persoonsgegevens 

1. Zoetermeerse Zakenvrouwen respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat 
(persoonlijke) informatie die de klant aan Zoetermeerse Zakenvrouwen verstrekt vertrouwelijk, 
zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt. 

Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zoetermeerse Zakenvrouwen partij is, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

2. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van 
overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zal Zoetermeerse 
Zakenvrouwen trachten deze in eerste instantie in goed overleg met de klant op te lossen, al dan 
niet met behulp van een onafhankelijke derde. 

3. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den 
Haag. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen 3 weken na het 
ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen 
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