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Artikel 1 – Definities 
 
In deze deelnamevoorwaarden wordt verstaan onder: 
 

1. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening 
van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met VV50+; 

2. Deelnemende ondernemer: de ondernemer die middels de overeenkomst tot deel-
name toegang heeft tot de product- en dienstencategorieën waarvoor hij zich heeft 
ingeschreven;  

3. Wederpartij: elke partij waarmee VV50+ in een rechtsverhouding staat, incluis de 
deelnemende ondernemer; 

4. VV50+: Van 50 plus Voor 50 plus is de organisatie die de ondernemer een platform 
biedt waarop hij zijn producten en/of diensten kan uploaden ter presentatie van een 
aanbod aan de bezoeker hiervan (zie verder art. 7); 

5. Platform: de website van de organisatie van VV50+; 
6. Jaar: 365 kalenderdagen; 
7. Dag: 1 kalenderdag; 
8. Overeenkomst tot deelname: een overeenkomst (op afstand) gesloten tussen VV50+ 

en de ondernemer met betrekking tot producten en/of diensten die hij in deze over-
eenkomst aangegeven categorie(ën) wenst te plaatsen en waarbij VV50+ zorgdraagt 
voor een goed functionerend platform (buiten o.a. de gevallen van overmacht);  

9. Overeenkomst: de overeenkomst tot deelname aan het platform van VV50+ die 
schriftelijk of op afstand tot stand is komen. 
Deze laatste is dan een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderne-
mer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 
één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website of telefo-
nisch); 

10. Deelnamevoorwaarden: de voorwaarden waaronder de overeenkomst tot deelname 
rechtens geldend is in de rechtsverhouding tussen VV50+ en de deelnemende onder-
nemer en waaronder deze wordt uitgevoerd; 

11. Voorwaarden: de deelnamevoorwaarden. 
12. Herroepingsrecht: er geldt geen herroepingsrecht. 
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 

sluiten van een overeenkomst, zonder dat ondernemer en ondernemer gelijktijdig in 
dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

14. Account: toegangsportal tot het platform van VV50+; 
15. Inloggegevens: gegevens die nodig zijn om via het toegangsportal toegang te krijgen 

tot het platform van VV50+. Deze bestaan uit een gebruikersnaam en een wacht-
woord. De ondernemer zal zich hiervoor eerst dienen aan te melden; 

16. Aanmelding: de ondernemer die VV50+ kenbaar maakt dat hij producten en/of dien-
sten wil gaan aanbieden op het platform van VV50+; 
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17. Gepresenteerde aanbod: de producten en/of diensten die de deelnemende onderne-
mer presenteert aan de doelgroep van VV50+ middels zijn account. Presentatie ge-
schied middels foto’s en overige informatie; 

18. Presentatiekenmerken: de eisen en voorwaarden waaraan het gepresenteerd aan-
bod (foto en overige informatie) dient te voldoen; 

19. Check: VV50+ checkt de (schriftelijke of per email aan haar kenbaar gemaakte aan-
meldgegevens door de ondernemer (zoals KvK, BTW, naam, handelsbevoegdheid, 
etc.); 

20. Klantendoelgroep: groep van klanten die door VV50+ is gegenereerd middels haar 
platform en die voor de deelnemende ondernemer een potentiële klant is; 

21. Doelgroep-database: de gegevens van de klantendoelgroep van het platform van 
VV50+ die zij intern beheert; 

22. Uploaden: de product- en/of dienstengegevens (foto’s en informatie) die de deelne-
mende ondernemer kan plaatsen (middels zijn account op het platform;  

23. Uploadgrootte: de uploadomvang van foto’s en product- en diensteninformatie in 
hoeveelheid pixels en MB’s gemeten die de deelnemende ondernemer op het plat-
form kan plaatsen (Zie art. 7 lid 6); 

24. Social media: de media die VV50+ kan inzetten voor de doelstelling van haar plat-
form; 

25. Leadsites: voor marketingdoeleinden gebruikte websites ter ondersteuning van de 
bekendmaking van het platform van VV50+. 

Artikel 2 – Identiteit  

 
Bedrijfsnaam:  Van 50 plus Voor 50 plus 
Branche:   Welszijnsorganisatie 
SBI:   88102 – welzijnswerk voor ouderen    
Vestigingsplaats:  Haringvliet 559 te (3011 ZP) Rotterdam 
KvK-nummer:   73218081 
BTW-nummer:   131364340B01 
Emailadres:  info@van50plusvoor50plus.nl 
Website:    www.van50plusvoor50plus.nl 
 
 
 
 
 

 

http://www.van50plusvoor50plus.nl/
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Artikel 3 – Deelnamevoorwaarden  

 
Toepasselijkheid  
 

1. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VV50+ en op elke 
tot stand gekomen overeenkomst(en) (op afstand) en/of bestelling(en)/of abonne-
ment(en) tussen VV50+ en de ondernemer, tenzij deze (deels) buiten toepassing wor-
den verklaard. 

2. De onder lid 1 genoemde overeenkomst heeft o.a. betrekking op de overeenkomst 
tot deelname van de ondernemer aan het platform van VV50+. 

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze deel-
namevoorwaarden aan de ondernemer beschikbaar gesteld.  
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) 
wordt gesloten, door VV50+ worden aangegeven, dat de deelnamevoorwaarden op 
andere wijze door de ondernemer zijn in te zien en/of zijn gedeponeerd, danwel via 
medewerkers van VV50+ (op verzoek van de ondernemer) zo spoedig mogelijk 
kosteloos aan hem zullen worden toegezonden. 

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van 
deze deelnamevoorwaarden langs elektronische weg aan de ondernemer ter be-
schikking worden gesteld, op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een 
eenvoudige manier (digitaal) kan worden ingezien en opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager en/of cloud en/of ander digitale (netwerk/intranet/internet)toepas-
sing. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal - voordat de overeenkomst op af-
stand wordt gesloten – door VV50+ worden aangegeven waar en op welke wijze van 
de deelnamevoorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en 
dat zij (op verzoek van de ondernemer) langs elektronische weg of op andere wijze 
kosteloos zullen worden toegezonden. 

5. Voor het geval dat naast deze deelnamevoorwaarden tevens andere specifieke pro-
duct- of dienstenvoorwaarden van VV50+ op de onderliggende overeenkomst van 
toepassing zijn of worden verklaard, zijn voorgaande leden eveneens van kracht en 
kan de ondernemer zich in geval van tegenstrijdige bepalingen steeds kunnen beroe-
pen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is, danwel op de 
meest gunstigste uitleg daarvan. 

6. Deze deelnamevoorwaarden zijn voorts (deels) van toepassing op alle overige door 
VV50+ verrichte rechtshandelingen en overeenkomsten gesloten en geldig tussen 
VV50+ en haar wederpartij(en), zoals afnemers/ondernemers en/of derden die an-
ders dan op afstand en/of via telefonische verkoop en/of via de webshop van VV50+, 
tot stand zijn gekomen, tenzij deze (deels) buiten toepassing worden verklaard. 
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Verhouding tot overeenkomst van deelname  
 

7. Alle hier genoemde deelnamevoorwaarden zijn integraal van toepassing op en vullen 
zonodig de bepalingen van de overeenkomst tot deelneming aan. 

8. Bij bepalingen met gelijke strekking in zowel onderhavige voorwaarden als in die van 
de overeenkomst tot deelname, prevaleren de laatstgenoemde. 

9. Bij strijdige bepalingen in zowel onderhavige voorwaarden als in die van de overeen-
komst tot deelname, prevaleren laatstgenoemde. 

10. Bij een nietige of vernietigbare bepaling geldt een bepaling die op vergelijkbare wijze 
en/of met een gelijke strekking kan worden toegepast. Hierbij geldt dat rekening ge-
houden zal worden met het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling en de 
gevolgen van de vervangende bepaling voor de ondernemer. 

Artikel 4 - Totstandkoming & uitvoering overeenkomst 

 

1. Elke overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op 

het moment van aanvaarding door de wederpartij (en/of ondernemer en/of derden) 

van het aanbod gedaan door VV50+ met inachtneming van de daarbij gestelde voor-

waarden. 

2. Het aanbod gedaan door VV50+ bestaat daarin, dat zij de ondernemer voorziet van 

een offerte, aanbieding of overeenkomst (tot deelname).  

Hierbij zal zij te allen tijde de potentieel aan het platform deelnemende ondernemer 

screenen op de aanwezigheid van een geldig door hem opgegeven KvK en BTW 

nummer, vestigingsadres, eigenaren/vennoten en/of door hem gevolmachtigde 

(rechts)personen. 

3. Indien de ondernemer het aanbod van VV50+ heeft aanvaard (schriftelijk of langs 

elektronische weg) en er een overeenkomst tot stand is gekomen, bevestigt VV50+ 

de ontvangst van de aanvaarding daarvan altijd via elektronische weg. Op verzoek 

kan dit ook schriftelijk geschieden.  

4. De aanvaarding van het aanbod bestaat zijdens de ondernemer uit een akkoordbe-

vinding en ondertekening vergezeld met andere verplicht in te vullen bedrijfsgege-

vens van de offerte, aanbieding of overeenkomst (van deelname) en deze aanvaar-

ding schriftelijk of per email door VV50+ is ontvangen.  
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5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft VV50+ passende techni-

sche en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 

van data en zorgt zij voor een veilige web- omgeving (AVG-proof). Indien de onderne-

mer rechtstreeks of via het platform betalingen mocht verrichten, zal VV50+ daartoe 

tevens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  

6. VV50+ kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte (laten) stellen of de onder-

nemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en fac-

toren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op af-

stand en/of welke andere overeenkomst en rechtshandeling ook. Indien VV50+ op 

grond van (door haar of door derden) verricht onderzoek goede gronden heeft om 

een overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd het initiatief daar-

toe, of van enige andere rechtshandeling, bestelling of aanvraag daarvoor, te weige-

ren en/of aan de totstandkoming en/of uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden 

te verbinden.  

7. Na de totstandkoming van een overeenkomst tussen VV50+ en haar wederpartij zal 
zij deze partij, naast de reeds eerder verzonden ontvangstbevestiging van de aan-
vaarding van haar aanbod (offerte, aanbieding of overeenkomst), de volgende infor-
matie (doen) nazenden (schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de onderne-
mer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gege-
vensdrager, mits deze informatie niet in eerder stadium aan haar bekend is gemaakt 
middels van toepassing zijnde voorwaarden), tenzij de ondernemer hierover reeds de 
beschikking heeft: 
 

• het telefoonnummer en emailadres van VV50+ waar de wederpartij met even-
tuele vragen/opmerkingen/klachten terecht kan; 

• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de ondernemer van het her-
roepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

• informatie over eventuele garanties, aansprakelijkheid en bestaande service 
en dienstverlening tijdens de contractperiode; 

• betaalgegevens, tenzij VV50+ deze gegevens al aan de ondernemer heeft ver-
strekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst 
een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd is (geworden na 
stilzwijgende verlenging); 

• In geval van een duurtransactie (1 jaar of langer) is de voorgaande bepaling 
slechts van toepassing op de eerste totstandgekomen overeenkomst. 
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8. Na totstandkoming van de overeenkomst (tot deelname) heeft de ondernemer de 
plicht zijn verplichtingen uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst, na te 
komen. Dit geldt evenzo voor VV50+. 

9. VV50+ is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen te verrekenen met gelden die ten 
behoeve van de wederpartij: 

 
• zijn bijgeschreven op de bankrekening van VV50+ of 
• zijn bijgeschreven op de (in de toekomst ontstane) derdenrekening van 

VV50+, danwel 
• zijn bijgeschreven op de derdenrekening van door VV50+ ingeschakelde nota-

ris of  
• zijn bijgeschreven op een bankrekening van samenwerkende partners of der-

den die de gelden voor de ondernemer in ontvangst hebben genomen en 
deze al dan niet beheren uit hoofde van beslaglegging, bewindvoering of cura-
telestelling.  
 

10. De ondernemer verleent VV50+ middels de totstandgekomen overeenkomst de on-
herroepelijke volmacht deze verrekening uit te voeren en zo nodig derden terzake in 
te schakelen en/of te instrueren. 

11. Wanneer er een overeenkomst tot stand is gekomen vloeien daar voor beide partijen 
rechten en plichten uit voort. Deze rechten en plichten staan in onderhavige voor-
waarden, de onderliggende overeenkomst en/of nadere bepalingen en bijzonderhe-
den, zoals VV50+ vóór de totstandkoming ervan, aan de ondernemer kenbaar heeft 
gemaakt.  

12. Gedurende de contractperiode blijft de ondernemer betalingsplichtig indien hij bui-
ten de herroepingstermijn om, de overeenkomst om welke reden dan ook, wil annu-
leren, opzeggen of ontbinden. 

13. Naast de betalingsverplichting in lid 12, wordt de ondernemer voorts niet ontslagen 
van zijn overige verplichtingen zoals die uit de overeenkomst (tot deelname) voort-
vloeien. 

14. Indien in de financiële positie van de ondernemer - binnen 1 maand na de totstand-
koming van de overeenkomst - een aanzienlijke verslechtering optreedt, is VV50+ge-
rechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien verdere uitvoering aan de overeenkomst te 
geven, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen en/of andere 
bijzondere voorwaarden te stellen. Afzien om verdere uitvoering aan de overeen-
komst te geven, betekent dat VV50+ deze per direct buitengerechtelijk kan ontbin-
den. 

15. Voorts kan zij de overeenkomst per direct ontbinden indien uit registers, uit medede-
lingen van de ondernemer zelf danwel van derden, uit feiten en/of omstandigheden 
blijkt, dat de ondernemer failliet is verklaard of in surseance van betaling is geraakt, 
of uit andere hoofde blijkt dat de ondernemer niet meer aan zijn betalingsverplichtin-
gen kan voldoen. 
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16. De ondernemer heeft de plicht om onjuistheden/wijzigingen/aanvullingen in ver-
strekte of vermelde (betaal)gegevens, zoals die zijn opgenomen in de tussen partijen 
geldende overeenkomst, onverwijld aan VV50+te melden.  

17. Onverwijld in lid 16 betekent binnen één werkdag.  

Artikel 5 – Duur & einde overeenkomst  
 

1. Overeenkomsten hebben een minimale contractduur van 1 jaar, ingaande vanaf de 
dag van totstandkoming ervan. 

2. Wordt aan de opzegtermijn (tegen het einde van het lopende jaar) genoemd in lid 5 
niet voldaan, dan wordt de overeenkomst van rechtswege voor dezelfde tijd van 1 
jaar voortgezet/verlengd.  

3. Overeenkomsten kunnen gedurende de looptijd van de (voortgezette) periode ge-
noemd in lid 2, niet worden opgezegd. 

4. Ondernemers kunnen geen gebruik maken van een zogenaamd herroepingsrecht zo-
als is geregeld in de consumentenbepalingen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. De opzegtermijn is 30 dagen.  
6. De opzegging dient middels elektronische of schriftelijke wijze plaats te vinden.  
7. Bij een niet of niet tijdige of gebrekkige betaling van de factuur zijdens de onderne-

mer, is VV50+ eveneens gerechtigd haar verplichtingen uit de onderliggende over-
eenkomst op te schorten. Dit betekent dat VV50+ kan besluiten dat het account van 
betreffende ondernemer per direct kan worden geblokkeerd. 

8. Lid 7 is eveneens van toepassing op alle overige gevallen die zijdens de ondernemer 
een schending van zijn plichten uit de overeenkomst opleveren. 
De ondernemer zal – in bepaalde gevallen zo nodig - voorafgaande aan een dergelijke 
opschorting worden gewaarschuwd met inachtneming van een daarbij genoemde 
respijttermijn, om alsnog binnen deze (uiterlijke) termijn te voldoen aan de verplich-
tingen uit hoofde van de overeenkomst. 

9. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van een van haar verbinte-
nissen geeft aan VV50+ de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden (en op-
heffing/blokkering van diens account) in de gevallen waarin: 
 

• Vast is komen te staan dat de ondernemer in de nakoming van zijn  verbinte-
nissen tekort is geschoten (de ondernemer wordt gedurende de looptijd van 
de overeenkomst gescreend op zijn gedragingen jegens VV50+ en haar bezoe-
kers en t.a.v. de nakomingen en restricties die gelden voor het uploaden van 
de hoeveelheid en soort van gegevens via zijn account op het platform, zie 
voorts art. 7); 

• Vast is komen te staan dat de ondernemer tijdelijk of blijvend in gebreke zal 
blijven om (geheel of gedeeltelijk) te (kunnen) voldoen aan de uit de overeen-
komst voortvloeiende verplichtingen; 
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• De ondernemer in verzuim is geraakt op de dag waarbij hij: 
 

- fatale termijnen heeft overschreden, binnen welke hij niet heeft voldaan 
aan hiermee samenhangende verplichtingen; 
 

- door VV50+ in gebreke is gesteld, en de ondernemer alsnog niet heeft vol-
daan aan zijn verplichtingen binnen de daarbij gestelde finale respijtter-
mijn; 
 

- VV50+ heeft medegedeeld of uit verklaringen van derden blijkt en/of uit 
feiten en/of omstandigheden naar voren komt, dat de ondernemer naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen vol-
doen. 

 
10. De in lid 9 genoemde ontbinding vindt buitengerechtelijk plaats door een schriftelijke 

mededeling van VV50+ gericht aan de ondernemer.  
11. Naast ontbinding van de overeenkomst zal VV50+ zo nodig schadevergoeding vorde-

ren in de gevallen waarin de ondernemer (of zijn medewerkers en ingeschakelde der-
den) toerekenbaar (verwijtbaar) tekort is geschoten.  

12. Wettelijke (handels)rente kan eveneens door VV50+ worden gevorderd op het mo-
ment dat de ondernemer tijdelijk of blijvend in gebreke blijft te voldoen aan zijn ver-
plichtingen en in de gevallen waarin de ondernemer in verzuim is geraakt. 

13. De ondernemer blijft in de gevallen - waarin de overeenkomst is ontbonden (en zo 
nodig wordt vergezeld met een eis tot schadevergoeding) – evenwel betalingsplichtig 
tot en met de dag waarop de buitengerechtelijke mededeling van deze ontbinding 
aan de ondernemer is verzonden. 

14. Een ontbonden overeenkomst heeft geen terugwerkende kracht. De overeenkomst 
eindigt op het moment van de ontbinding. Eerder gedane betalingen of verrichtte 
prestaties blijven verschuldigd verricht op grond van rechtsgeldige gronden.  

15. Bij gebrek aan terugwerkende kracht ontstaat er wel een nieuwe verbintenis voor 
partijen om over en weer reeds verschuldigd verrichte prestaties ongedaan (herstel-
len) te maken. Als een nieuwe verbintenis tot ongedaanmaking niet mogelijk is, dan 
dient de waarde daarvan terug te worden betaald/verrekend. Lid 14 is van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 6 – Dienstverlening 
 

1. VV50+ zal op 2 manieren haar dienstverlening jegens de ondernemer gestalte kun-
nen geven: 
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- de ondernemer die door VV50+ geaccepteerd is als deelnemende 
ondernemer (zie overeenkomst tot deelname) aan het platform, zal toegang 
krijgen tot het platform van VV50+ en aldaar de beschikking krijgen tot 
gegevens van een voor haar potentiele (commercieel interessante) 
klantendoelgroep die door VV50+ tevoren is gegenereerd en geselecteerd uit 
haar (interne) doelgroep-database; 

 
- de ondernemer die toegang tot het platform heeft, zal deze toegang hebben 

middels zijn eigen account en inloggegevens, waarmee deze de gehele 
looptijd van de overeenkomst (zie overeenkomst tot deelname) zelfstandig en 
conform de uploadgrootte o.a. haar producten, diensten, foto’s, acties en 
overige aanbiedingen op het platform zal kunnen uploaden. Al deze gegevens 
zullen weer worden gekoppeld aan de voor de ondernemer potentiële 
klantendoelgroep die door VV50+ tevoren is gegeneerd en geselecteerd. 

 
2. VV50+ genereert en selecteert (via haar eigen intern samengestelde doelgroep-data-

base) voor de ondernemer een potentiele klantendoelgroep middels directe en indi-
recte bezoekers van haar platform.  

3. Directe bezoekers komen tot stand middels de telefonische helpdesk van het plat-
form. Indirecte bezoekers worden in de doelgroep-database opgenomen middels de 
online helpdesk en via het platform gelieerde sociale media en/of leadsites en/of via 
sites/platform(s) van de met VV50+ samenwerkende partners.  

4. Alle bezoekers kunnen op het platform (binnen de genoemde product- en diensten-
categorieën van art. 7) informatie vinden over producten en diensten zoals die door 
de deelnemende ondernemers (die zich binnen 1 of meerdere categorieën hebben 
ingeschreven) op het platform worden aangeboden.  

5. De ondernemer zal zich voor 1 of meerdere product- en dienstencategorieën dienen 
in te schrijven (zie art. 7) middels de door hem ingevulde en ondertekende overeen-
komst (zie verder de overeenkomst tot deelneming VV50+ platform) waarop onder-
havige voorwaarden integraal van toepassing zijn. 

6. Bezoekers van het platform kunnen (via de beschikbare product- en diensten catego-
rieën) kunnen (op eigen initiatief) worden doorgelinkt naar de site van de onderne-
mer om aldaar over te (kunnen) gaan tot aanschaf of bestelling tot het betreffende 
product of dienst en/of om een (of een daarbij behorend) abonnement af te sluiten. 

7. Bezoekers aan het platform van VV50+ betalen geen vergoeding voor het gebruik van 
de site; de ondernemer wel. Aan het gebruik  van de site door de ondernemer zijn re-
stricties gesteld (zie art. 7). 
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Artikel 7 – Product- en dienstencategorieën,  tarieven & uploaden 
 

1. De ondernemer dient zich middels de overeenkomst tot deelname in te schrijven in 1 
of meerdere product- en dienstencategorieën.  

2. De product- en dienstencategorieën zijn: vervoer, verhuisbegeleiding, recreatie/dagje 
weg, gezondheid, klussen, thuiszorgartikelen, sport, uiterlijke verzorging, juridisch ad-
vies, uitvaartbegeleiding, financieel advies, assurantiën. 

3. Het tarief voor deelneming in 1 of gelijktijdig in meerdere in lid 2 genoemde catego-
rieën is op jaarbasis €   280. 

4. Het genoemde tarief is exclusief 21% BTW. 
5. Overeenkomsten worden steeds aangegaan en verlengd voor de duur van 1 jaar.  
6. Behoudens overmachtsituaties, kan een overeenkomst niet tussentijds worden opge-

zegd en is de ondernemer steeds betalingsplichtig voor de duur van de overeen-
komst.  

7. De deelnemende ondernemer heeft per categorie steeds de volgende uploadcapaci-
teit tot zijn beschikking: 
 

• Omslagfoto: maximale afmeting 1750 x 425 pixels 
• Logo: maximale bestandgrootte 2 MB 
• Uploaden: informatie/aanbiedingen/acties/etc. maximaal 2 MB 

 
8. De deelnemende ondernemer is gehouden slechts die producten en/of diensten op 

het platform te uploaden die binnen de reikwijdte van díe categorie(ën) vallen waar-
voor hij zich heeft ingeschreven.  

9. Het is de deelnemende ondernemer ingevolge lid 7 niet toegestaan producten en/of 
diensten te uploaden in categorie/categorieën die niet vallen/niet verenigbaar/niet 
toebehoren tot of vallend onder de reikwijdte van de ingeschreven categorie(ën).  

10. De deelnemende ondernemer dient dan ook alleen producten en/of diensten te 
uploaden binnen die categorieën waarvoor hij zich heeft ingeschreven. 

11. Elke deelnemende ondernemer zal zijn producten en/of diensten via zijn persoonlijk 
account (met inloggegevens) kunnen uploaden.  

12. Geconstateerde overtredingen van voorgaande leden zullen als volgt worden gesanc-
tioneerd: 

 
• Eerste overtreding: blokkering account voor 1 week 
• Tweede overtreding: blokkering account voor 2 maanden 
• Derde overtreding: opheffing account en ontbinding overeenkomst tot deel-

name (zie voorts art. 5). 
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13. Slechts via het persoonlijke account van de deelnemende ondernemer heeft hij toe-
gang tot de dienstverlening van VV50+ en kan hij zijn aan de uit de overeenkomst tot 
deelname voortvloeiende rechten effecturen. 

14. De ondernemer die de bijbehorende overeenkomst tot deelname en de deelname-
voorwaarden ondertekent, stemt verder gelijkelijk in met de in deze beide documen-
ten genoemde plichten en committeert zich daarmee aan alle daarin vervatte (zie 
o.a. voornoemde) restricties en bepalingen, dat hij zich zal gedragen/dient op te tre-
den conform. 

15. Alle genoemde sancties zijn onverlet andere aan VV50+ ingevolge de wet toeko-
mende en te effectueren rechten (hieronder begrepen het recht het vorderen van 
schadevergoeding) die in het verlengde van deze sancties door VV50+ aan de over-
tredende deelnemende ondernemer kunnen worden opgelegd.  

16. De producten en/of diensten die de ondernemer op het platform upload en zichtbaar 
zijn voor de bezoeker, worden allen inclusief btw weergege-
ven.                                                                                                                  

Artikel 8 – Presentatievereisten producten en diensten 
 

1. De ondernemer presenteert zijn producten en/of diensten op het platform vergezeld 
met een daarbij behorende volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving 
van zijn producten en/of diensten dient voldoende gedetailleerd te zijn, zodat de be-
zoeker daarvan een goede beoordeling en vergelijking kan maken. 

2. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, dienen deze een waarheidsge-
trouwe weergave te zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke 
vergissingen of kennelijke fouten in deze afbeeldingen van het aanbod van de onder-
nemer zijn voor rekening en risico van de ondernemer. Dit geldt ook ten aanzien van 
overige door de ondernemer gepresenteerde productinformatie.  

3. VV50+ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door de deelnemende on-
dernemer op het platform gepresenteerde aanbod (conform lid 1 en 2) en is op geen 
enkele wijze betrokken bij het aankoop- of bestelproces dat volgt op de site van de 
ondernemer zelf.  

4. VV50+ is geen partij bij de door de bezoeker en de ondernemer gesloten (koop)over-
eenkomsten en/of gedane bestellingen of afgesloten abonnementen. 

5. Ingevolge lid 1 en 2 dient elk gepresenteerd zodanige nauwkeurige en waarheidsge-
trouwe informatie te bevatten, zodat hij de producten en/of diensten goed kan ver-
gelijken. Ter identificering van elk product en/of dienst, dient elk gepresenteerd aan-
bod (foto én overige informatie) te voldoen aan de volgende presentatiekenmerken: 
 

• een duidelijke foto; 
• de prijs inclusief belastingen; 
• een nauwkeurige beschrijving en kenmerken  
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• de eventuele kosten van na- of aflevering/montage en andere service; 
• de wijze waarop de bezoeker het product of de dienst kan verkrijgen 
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering; 
• de (offerte/actie)termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de  
    termijn  waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
• kosten voor het gebruik van de helpdesk/aanverwante service; 
• beschrijvingen van garanties en uitsluiting daarvan; 
• eventueel vermelding van bijzondere kenmerken inzake de product- 
    en/of dienstenspecificaties. 

 
6. De deelnemende ondernemer dient zich jegens de potentiële bezoeker en klant op 

het platform als ook op zijn eigen site als een goed ondernemer te gedragen.  
7. De deelnemende ondernemer die een succesvolle verkoop/aanschaf/levering/af te 

sluiten abonnement realiseert middels de bezoeker van het platform, is gehouden 
alle daarop van toepassing zijnde voorschriften, garanties en bepalingen, zoals hij 
deze bij het betreffende product en/of betreffende dienst heeft gepresenteerd, na te 
komen. 

8. Geconstateerde gebreken of veronachtzaming van de in de voorgaande leden opge-
somde verplichtingen kan voor VV50+ aanleiding zijn om betreffende overtredende 
ondernemer uit te sluiten van verdere deelname aan het platform en de onderlig-
gende overeenkomst per direct te ontbinden.  

Artikel 9 – Betaling & facturatie 
 

1. De deelnemende ondernemer zal van VV50+ een factuur ontvangen waarop vermeld 
het totale tarief behorende bij de (gecumuleerde) deelnemende categorie(ën), die 
binnen de termijn genoemd in lid 3, voldaan dient te worden;    

2. Wanneer de deelnemende ondernemer zich aanmeldt en voor het eerst gebruik wil 
maken van zijn account, dient hij tevoren het (gecumuleerde) tarief aan VV50+ te vol-
doen middels de aan hem verzonden factuur; 

3. Het totale factuurbedrag dient voor het komende jaar vooraf voldaan te worden bin-
nen een termijn van 7 dagen, nadat de deelnemende ondernemer de factuur van 
VV50+ heeft ontvangen;  

4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst niet gewijzigd, 
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en behou-
dens tussen VV50+ en de DO onderling gemaakte afspraken (zie voorts art. 11 en 15). 

5. Bij aanvang van de overeenkomst dient de deelnemende ondernemer vooraf het ge-
hele totale factuurbedrag te voldoen. Nadien verkrijgt de ondernemer de inlogcodes 
van zijn persoonlijk account.  
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6. Indien in de financiële positie van de ondernemer na het tot stand komen van de 
overeenkomst, aanzienlijke verslechtering optreedt, is VV50+ gerechtigd geheel of 
gedeeltelijk af te zien verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven en/of een 
wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 

7. De ondernemer heeft de plicht om onjuistheden en/of onvolkomenheden in ver-
strekte of vermelde betaalgegevens, onverwijld aan VV50+ te melden.  

8. De ondernemer krijgt, bij niet of onvolledige betaling van de factuur, een betalings-
herinnering waarin hij vriendelijk wordt verzocht alsnog zelf zorg te dagen voor het 
voldoen van het verschuldigde bedrag en wel binnen een termijn van maximaal 3 
werkdagen.  

9. Gedurende de periode dat de ondernemer niet of niet volledig tot betaling van de 
factuur is overgaan, kan de ondernemer geen gebruik maken van zijn account. VV50+ 
kan eveneens per direct besluiten tot ontbinding van de overeenkomst nu de onder-
nemer in gebreke is te voldoen aan de uit deze voorwaarden en onderliggende over-
eenkomst voortvloeiende verplichtingen. Zij kan tevens andere voorwaarden stellen 
waaraan de ondernemer zich dient te houden. 

10. Blijft betaling ook na de in lid 7 genoemde termijn uit, dan volgt een 1e aanmaning de 
dag volgend op de laatste en 3e werkdag genoemd in lid 7, waarin de ondernemer 
dringend wordt aangemaand om alsnog binnen 2 werkdagen (tot 0.00 uur van de 
laatste werkdag) eigenhandig het verschuldigde bedrag te voldoen.  

11. Na ontvangst van de 1e aanmaning én het passeren van de termijn (van 2     werkda-
gen) genoemd in het voorgaande lid, of wanneer uit feiten en/of omstandigheden 
(geen reactie of afwijzende reactie) blijkt, dat de ondernemer geen gehoor geeft of 
zal geven aan het verzoek het verschuldigde bedrag alsnog (geheel) te voldoen, zal 
VV50+ de ondernemer de volgende dag een 2e en allerlaatste aanmaning (sommatie) 
versturen in de vorm van een ingebrekestelling. 
Aanmaningen en ingebrekestellingen worden altijd naar het vestigingsadres en/of 
emailadres en/of postadres van de ondernemer gestuurd.  

12. Een ingebrekestelling geeft de ondernemer informatie dat hij in allerlaatste instantie 
gesommeerd wordt en derhalve nog de kans krijgt om het verschuldigde bedrag als-
nog (geheel) eigenhandig te voldoen, alvorens (buiten)gerechtelijke stappen worden 
ondernomen. Tevens wordt de hoogte van het bedrag daarin vermeld alsmede aan-
gegeven, dat de vordering uit handen gegeven zal worden aan een incassokantoor bij 
het niet (geheel) voldoen van het verschuldigde bedrag.  

13. De ondernemer wordt in de ingebrekestelling ten slotte gesommeerd dat hij uiterlijk 
tot 0.00 uur van dezelfde dag als waarop hij de ingebrekestelling heeft ontvangen, 
het verschuldigde bedrag aan VV50+ dient te voldoen.  
 

14. De ondernemer die ná ommekomst van het kritieke moment en de uiterlijke dag van 
de ingebrekestelling (zie o.a. de leden 11 en 12) nog steeds niet het verschuldigde 
bedrag heeft voldaan, is van rechtswege in verzuim.  
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De vordering is daarmee rechtens opeisbaar geworden. Indien de ondernemer in ver-
zuim is, betekent dit dat hij hierdoor juridische verhaalsmogelijkheden voor VV50+ in 
het leven roept.  

15. De vorderingen die VV50+ op de ondernemer heeft, kunnen dan zowel in als buiten 
rechte worden afgedwongen. 

16. Aan de ondernemer die in verzuim is, wordt voorts wettelijke (handels)rente in reke-
ning gebracht. Deze wordt berekend over de hoofdsom. Indien VV50+ door de ach-
terstallige betalingen schade ondervindt, wordt deze eveneens van de ondernemer 
gevorderd. 

17. Alsdan heeft VV50+ het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat 
met het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de ondernemer en de na-
koming van de verbintenissen die VV50+ jegens de ondernemer heeft, deze nako-
ming op te schorten, onverminderd al aan haar uit het gemene recht voortvloeiende 
rechten, zowel tijdens het verzuim van de ondernemer en daarna. 

18. VV50+ is voorts – na het in verzuim geraken van de ondernemer wat betreft het niet 
nakomen van zijn betalingsverplichtingen - gerechtigd voor alle nog te verrichten en 
overige prestaties directe betaling en/of bijzondere betalingsvoorwaarden strek-
kende tot zekerheid en/of verkrijging van onderpand en/of verkrijging van andere ze-
kerheidsrechten te bedingen, om zo tijdige betaling te verlangen en te bevorderen. 
Daarbij is VV50+ steeds gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst 
te ontbinden (zie art. 5) waarbij op de ondernemer alsdan steeds de verplichting rust 
tot het zo mogelijk ongedaan maken/compenseren van de door VV50+ reeds ver-
richte prestaties (en visa versa), onverminderd dat VV50+ steeds recht heeft op scha-
devergoeding en andere aan hem toegekende aan de wet ontleende rechten. 

19. Betalingen zijdens de in verzuim verkerende ondernemer, strekken conform artikel 
6:44 Burgerlijk Wetboek, eerst in mindering op de in dit artikel bedoelde kosten/ver-
goedingen, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in minde-
ring op de hoofdsom en de lopende rente. 

20. Nadat de ondernemer in verzuim is geraakt en ook tijdens dit verzuim verdere 
(deel)betalingen uitblijven (buiten lid 20 om), verbeurt de ondernemer aan VV50+, 
zonder dat een nadere aanzegging zijdens VV50+ nodig is, vanaf de vervaldatum tot 
aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente, 
berekend over het niet betaalde bedrag, welke - door het verzuim van de onderne-
mer - rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. 

21. Nadat de ondernemer in verzuim is geraakt, is de hoofdvordering, maar ook daarmee 
verbonden en in samenhang bevonden vorderingen (andere vorderingen voortvloei-
ende uit dezelfde rechtsverhouding), door VV50+ in rechte opeisbaar geworden.  

22. Wanneer de ondernemer in verzuim is geraakt, zal hem een extra boetebedrag in re-
kening worden gebracht van € 1.000. Dit bedrag is voorts in zijn geheel eveneens di-
rect opeisbaar. 
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23. Per direct zal VV50+, nadat de ondernemer in verzuim is geraakt en persisteert in een 
betalingsonwelwillende houding, een incassokantoor inschakelen teneinde haar vor-
dering op de ondernemer alsnog te doen verhalen. 
 

24. De meerkosten voor het inschakelen van dit incassokantoor zijn voor rekening van de 
ondernemer. Alle buitengerechtelijke meerkosten ter incassering van de vordering 
(onder andere eigen gemaakte kosten, het boetebedrag, alswel de kosten die het in-
geschakelde incassokantoor in rekening brengt én de extra gevergde arbeidstijd (los 
van dit boetebedrag), inzet van financiële middelen, etc. en verder welke kosten ook 
die gemaakt zijn ter incassering van de vordering in de buitengerechtelijke fase) zijn 
voor rekening van de ondernemer.  

25. De in lid 23 tot en met lid 25 genoemde kosten en verzuimboetes zullen exclusief btw 
op de ondernemer verhaald worden. De extra eigen arbeidstijd wordt gerekend te-
gen een uurtarief van € 125.  

26. Wordt de vordering inzake het verschuldigde bedrag, de wettelijke (handels)rente, 
de meerkosten zoals het boetebedrag en de door het incassokantoor gemaakte kos-
ten niet door de ondernemer betaald, dan zal de ondernemer in rechte worden be-
trokken middels een betekende incassodagvaarding. Deze procedure zal door ge-
rechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. 

27. Naast de genoemde kosten en boetes in de leden 26 en 27, zullen ook alle gerechte-
lijke (veroordelings- en proces)kosten voor rekening van de ondernemer komen. 

28. Teneinde het verkregen vonnis (middels een deurwaarder) te effecturen, indien de 
ondernemer ook in deze fase nog steeds niet aan het veroordelende vonnis wil vol-
doen, zullen daarbij ook alle vervolg-, na- en executiekosten (van conservatoire of 
executoriale beslagleggingen), voor rekening van de ondernemer komen.  

Artikel 10 – Aansprakelijkheid & overmacht 
 

1. VV50+ is aansprakelijk voor tekortkomingen in een goed functionerend platform 
waarop alle 8 product- en dienstencategorieën goed zichtbaar zijn. Voorts is zij aan-
sprakelijk voor tekortkomingen in de mogelijkheid tot het uploaden van de product- 
en dienstgegevens op het platform en voor tekortkomingen in de dienstverlening ex 
art. 6 en 7 en conform alle overige verplichtingen genoemd in deze voorwaarden 
en/of uit hoofde van de overeenkomst tot deelname, tenzij deze door overmachtige 
en technische factoren en/of (andere externe) invloeden zijn veroorzaakt. Zie voor de 
door VV50+ gefaciliteerde en gegarandeerde uploadomvang, art. 7 lid 6), 

2. En voorts is de aansprakelijkheid – tenzij deze is uitgesloten in de lid 1 genoemde ge-
vallen - van VV50+ steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering (zo deze van toepassing mocht zijn) in het desbetreffende geval 
aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetref-
fende polis. 



 

17 

 

3. VV50+ zal, bij het inschakelen van derden die ten behoeve van de ondernemer be-
paalde technische (aan te passen/wijzigen) zaken aangaande het platform, realiseert 
of enige andere t.b.v. de ondernemer te verrichten (service)diensten, steeds de no-
dige zorgvuldigheid in acht nemen en streven naar kwaliteit en deskundigheid van de 
ingeschakelde derden en haar direct of indirect te leveren (service)diensten aan de 
ondernemer.  
Voor eventuele tekortkomingen van deze derde (of door deze derde zelf ingescha-
kelde opdrachtnemers) naar de ondernemer toe, is VV50+ evenwel niet aansprake-
lijk. 

4. Niet, gebrekkige of niet juist, actuele of niet complete en niet tijdige geüploade pro-
duct- en dienstinformatie zijdens de ondernemer binnen de deelnemende catego-
rieën, kan niet door VV50+ op de juiste wijze geïntegreerd en gepresenteerd kunnen 
worden. VV50+ wil haar platform zuiveren van inconsistent en incompleet, onjuist en 
niet volledige of niet actuele informatie. Zij is te allen tijde bevoegd deze zonder op-
gaaf van reden te verwijderen. Dit geldt ook voor aanstootgevende informatie en 
foto’s die de toets van de normen van de goede zeden en/of ethische moraal niet 
doorstaan. Hieronder valt in volle omvang informatie en/of foto’s die aanstootge-
vend, gewelddadig of een pornografisch karakter hebben. 

5. De toerekenbare schadeverplichting die voortvloeit uit lid 1 verloopt na een periode 
van 6 maanden ingaande de dag na die waarop het voorval of de gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan en/of waaruit die door grove schuld of opzettelijk toegebrachte 
schade is ontstaan. Dit geldt ook voor andere tekortkomingen die niet onder de uit-
zonderingen van lid 1 vallen.  

6. VV50+ is niet aansprakelijk voor welke reclame- en/of product- of dienstenuiting ook 
die de ondernemer middels zijn producten en/of diensten op het platform aan be-
zoekers daarvan wil presenteren. 

7. VV50+ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door de ondernemer verricht/of na-
gelaten binnen de rechtsverhouding die bestaat tussen de ondernemer en zijn klan-
ten die hij via het platform van VV50+ heeft verkregen.  

8. VV50+ is niet aansprakelijk jegens de bezoekers van haar platform voor onjuiste of 
gebrekkige en/of niet volledig en/of niet actuele product- en diensteninformatie, 
door de ondernemer op het platform van VV50+ gepresenteerd.  

9. De ondernemer blijft geheel zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
presentatie van zijn producten en/of diensten op het platform, zowel tijdens de pre-
sale, sale als tijdens de aftersale fase jegens de bezoeker van het platform van VV50+ 
en de (klant)bezoeker van de eigen site van de ondernemer. Dit geldt ook voor elke 
andere tekortkoming zijdens de ondernemer die binnen de rechtsverhouding met de 
bezoeker van het platform wordt verkregen.  

10. VV50+ levert zelf geen producten en/of diensten zoals deze door de ondernemer op 
haar platform gepresenteerd worden. 
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Artikel 11 - Wijzigingen tarieven en voorwaarden 

 
1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de tarieven niet verhoogd, be-

houdens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2. Tariefverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst 

zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepa-
lingen. 

3. Tariefverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien VV50+ dit tezamen met de ondernemer heeft bedongen 
en/of waarbij:  
 

• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, waarbij 
• en de ondernemer hierbij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te  

     zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat en waarbij  
     de 30 dagen opzegtermijn niet geldt.  
 

4. Onderhavige voorwaarden kunnen tussentijds door VV50+ worden gewijzigd. Artikel 
15 is van overeenkomstige toepassing. 

 Artikel 12 - Conformiteit en garantie 

 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en diensten – die hij aan de bezoe-

ker levert - voldoen aan de in de overeenkomst/bestelling/abonnement/andere 
rechtshandeling opgegeven omschrijving daarvan – én gelijkwaardig zijn als die hij op 
het platform van VV50+ presenteert/heeft gepresenteerd en voldoen aan de daarbij 
omschreven product- en of dienstenspecificaties en aan de redelijke eisen van deug-
delijkheid en/of bruikbaarheid en voorts voldoen aan de op de datum van de tot-
standkoming van de overeenkomst/bestelling/abonnement/andere rechtshandeling 
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product of 
dienst geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

3. Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten 
en/of vorderingen die de bezoeker van het platform en klant wordende op de site 
van de ondernemer rechtens op andere wijze kan effecturen. 

 Artikel 13 – Klachtenregeling 

 
1. VV50+ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behan-

delt de klacht van de ondernemer overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
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2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tot deelname moeten binnen een 
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VV50+, nadat 
de ondernemer tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst zijdens VV50+ 
heeft geconstateerd.  

3. Binnen een bekwame tijd is een termijn van 14 dagen. 
4. Bij VV50+ ingediende klachten worden beantwoord met een ontvangstbevestiging en 

binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst ervan, in-
houdelijk beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
vraagt, wordt door VV50+ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord en een indica-
tie gegeven wanneer de ondernemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 Artikel 14 – Geschillen 

 
1. Op overeenkomsten tussen VV50+ en de ondernemer waarop deze deelnamevoor-

waarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij de 
ondernemer zijn hoofdvestiging in het buitenland heeft. In dat geval is mede het 
recht van het land van de hoofdvestiging van toepassing. Het Nederlandse recht blijft 
in dat geval primair van toepassing; het buitenlandse is hierin slechts zo nodig aan-
vullend en secundair van toepassing. 

2. Alle geschillen van welke aard ook, die bepalingen van of een aan deze voorwaarden 
onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhan-
gig gemaakt worden voor de bevoegde rechter ter keuze van VV50+. 

Artikel 15 – Overige bepalingen 
 

1. Er kunnen aanvullende en/of afwijkende bepalingen gelden waarover de onderne-
mer schriftelijk en/of per email vóór totstandkoming van enige overeenkomst, zal 
worden geïnformeerd, tenzij deze reeds zijn bedongen door de ondernemer en 
VV50+. 

2. Conform lid 1 wordt zo mogelijk vóór totstandkoming van enige overeenkomst, de 
eventueel door de ondernemer ingeschakelde gevolgmachtige hiervan in kennis ge-
steld. 

3. Ná totstandkoming van enige overeenkomst gelden de aanvullende en/of afwijkende 
bepalingen (buiten lid 1 om) alléén voorzover deze niet nadeliger voor de onderne-
mer zijn. Dit wordt door VV50+, in onderling overleg met de ondernemer, bepaald. 
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4. Ten aanzien van de beoordeling en interpretatie van het voor de ondernemer gel-
dende voordeelbeginsel genoemd in lid 3, wordt deze norm zo objectief mogelijk toe-
gepast. Zo mogelijk worden geringe verschillen in het voordeel van de ondernemer 
uitgelegd. Bepalingen die nadeliger voor de ondernemer (kunnen) zijn, zijn niet van 
toepassing op de overeenkomst. In onderling overleg kunnen deze bepalingen wel 
gelding hebben, maar pas nadat de ondernemer in voldoende mate zal worden ge-
compenseerd in het nadeel en hij hier uitdrukkelijk mee instemt. 

5. Onderhavige bepalingen kunnen tussentijds worden gewijzigd. VV50+ zal de onder-
nemer hiervan in kennis stellen middels toezending van de gewijzigde voorwaarden. 
De ondernemer kan ten allen tijde – bij afwijzing van de wijziging van onderhavige 
voorwaarden – de onderliggende overeenkomst met inachtneming van de daarvoor 
geldende opzegtermijn opzeggen.  
VV50+ zal echter altijd met de ondernemer proberen om toch onderling consensus te 
verkrijgen over de nieuwe gewijzigde/aanvullende voorwaarden. 

6. Een door VV50+ gehanteerde webshop kan onderdeel zijn van haar totale dienstver-
lening naar de ondernemer toe. De onderhavige voorwaarden zullen daarop alleen 
van toepassing zijn, voorzover zij verenigbaar zijn met de dienstverlening die samen-
hangt met een webshop (algemeen) en toepassing kunnen vinden ten aanzien van de 
deelnemende ondernemer (specifiek), tenzij deze (deels) uitdrukkelijk op de web-
shop en de daarmee gepaard gaande dienstverlening buiten toepassing worden ver-
klaard. 

7. Op de bestaande en toekomstige rechtsverhouding (specifiek t.a.v. de overeenkomst 
tot deelname, maar ook uit hoofde van welke andere overeenkomst ook) tussen 
VV50+ en de deelnemende ondernemer zijn alle onderhavige deelnamevoorwaarden 
van toepassing.  

8. Andere voorwaarden, alsook een privacy statement en een disclaimer kunnen ook op 
de rechtsverhouding genoemd in lid 7 van toepassing worden verklaard. Is zulks het 
geval, dan zal dit uitdrukkelijk worden genoemd in en zal hiernaar uitdrukkelijk wor-
den verwezen vanuit de specifiek onderliggende overeenkomst en deelnamevoor-
waarden. 

 


