Algemene voorwaarden Bedrijvig Brugge
vzw
1.
Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle betrekkingen
tussen Bedrijvig Brugge vzw en haar leden of derden, dit onverminderd de statuten van
de vereniging, die bij tegenstrijdigheid voorrang hebben op de algemene voorwaarden.
2.
Het lidmaatschap van een nieuw lid gaat in vanaf het ogenblik van aanvaarding van de
kandidatuur door de raad van bestuur.
3.
Het lidmaatschap geldt vanaf de aanvang ervan voor (de resterende duur van) het
lopende boekjaar en wordt, behoudens opzegging ontvangen uiterlijk op 31/12 van
ieder boekjaar, telkenmale automatisch met één jaar verlengd.
4.
Ieder lid is gerechtigd ten allen tijde uit de vereniging te treden mits opzegging bij
aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur. Een opzegging wordt geacht te
zijn ontvangen de tweede werkdag na datum van verzending van het aangetekend
schrijven.
5.
Ieder lid van Bedrijvig Brugge is betaling verschuldigd van de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage die wordt bepaald door de raad van bestuur. Het lidgeld is,
behoudens afwijkende beslissing door de raad van bestuur, steeds verschuldigd voor het
volledige boekjaar, ook al heeft het lidmaatschap slechts betrekking op een gedeelte van
het boekjaar.
6.
Bedrijvig Brugge levert facturen af voor de betaling van het lidmaatschapsgeld,
deelname aan activiteiten of voor andere diensten of prestaties.
Alle facturen van Bedrijvig Brugge vzw zijn contant betaalbaar op de zetel van Bedrijvig
Brugge vzw, netto zonder korting. Voor elke factuur, die niet betaald is op haar
vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele
verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan interestvoet op basis van de wet van 2/8/2002
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties . De kosten
en erelonen van de advocaat van Bedrijvig Brugge vzw zijn ten laste van de klant.
Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen.
Het lid verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te
roepen, op welke grond ook.
In geval niet betaling van een factuur binnen de acht dagen na ontvangst van een
aangetekende ingebrekestelling, zullen de lidmaatschapsrechten onmiddellijk en zonder
voorafgaande ingebrekestelling worden geschorst.
7.
Inzake alle geschillen met Bedrijvig Brugge is enkel het Belgische recht van toepassing.
Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd
over de maatschappelijke zetel van Bedrijvig Brugge.

