
 
  

 
                                              Algemene Voorwaarden Lidmaatschap De InterieurCoaches 

 
 
 
Het lidmaatschap De InterieurCoaches  
 

1 Voordelen van het lidmaatschap voor de aangesloten leden: 
o Het deel uit maken van het professioneel landelijke netwerk De InterieurCoaches. 
o Hebben toegang tot het gehele netwerk van De InterieurCoaches. 
o Naamsbekendheid voor de leden door middel van exploitatie van haar netwerk. 
o Presentatie van je website op de website van De InterieurCoaches. 

 
2 Voorwaarden voor het lidmaatschap: 

o Je bent niet in dienst van de InterieurCoaches. 
o Je kunt als ZZP’er aan de slag. 
o Ook als je geen ZZP’er bent zijn er mogelijkheden om aan de slag te gaan, we verlonen je dan via ons 

administratiekantoor. 
o Je kunt ook als zelfstandig ondernemer aangesloten zijn bij het netwerk van De InterieurCoaches. 
o Je bent verantwoordelijk voor je eigen bedrijfsvoering. 
o Uiteraard stellen we het op prijs als je meedenkt over eventuele opdrachten. 
o Het lidmaatschap garandeert geen opdrachten vanuit De InterieurCoaches. 

 
3 Verplichtingen: het lidmaatschap geeft ook een aantal verplichtingen 

o Heb je een website dan is het een verplichting de naam en het originele logo van De Interieurcoaches te vermelden 
op de homepage van je website (mocht je dit logo nog niet hebben kun je hem opvragen bij de administratie). 

o Het logo van De InterieurCoaches dient door te linken naar de website van De InterieurCoaches om de 
naamsbekendheid nog meer te verhogen. 

 
4 Aansprakelijkheid: 

o De InterieurCoaches kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de bedrijfsvoering van de 
aangesloten leden. 

o De InterieurCoaches kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims van klanten van 
de aangesloten leden. 

 
5 Verzekering:  

o De InterieurCoaches raadt nadrukkelijk ieder lid aan om een aansprakelijkheids- en rechtsbijstand verzekering af 
te sluiten direct na inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 
6 Kosten Lidmaatschap: 

o € 250, - per jaar excl. btw. Het jaar loopt van 1 januari tot 31 december.  
o Als u later in het jaar lid wordt, betaald u alleen over de maanden die het jaar nog te gaan heeft. 
o U gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. 

 
7 Opzeggen Lidmaatschap: 

o Bij voortijdig opzeggen van het lidmaatschap vindt nimmer restitutie plaats. 
o U kunt het lidmaatschap opzeggen met in achtneming van de hieronder genoemde voorwaarden:  

o Er is een opzegtermijn van 2 maanden, dat betekent dat u uw lidmaatschap moet opzeggen  
vóór 1 november in het lopende kalenderjaar. 

o Vóór deze datum dient u het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen door middel van een brief, met 
opgaaf van reden en voorzien van uw handtekening.  

o Stuur uw opzeggingsbrief naar De InterieurCoaches, t.a.v. C.R. Meijer, Magnusstraat 19, 9746 BR Groningen, of 
via de email: scan uw brief met handtekening en stuur hem vervolgens naar info@deinterieurcoaches.nl 

o De opzegging is pas effectief als je van de InterieurCoaches een bevestiging hebt ontvangen.  
o Brieven ná 1 november van het lopend kalenderjaar worden niet in behandeling genomen. De verplichting blijft 

bestaan om het jaar daarop alsnog de contributie te betalen. 
o Als u de bevestiging van de InterieurCoaches heeft ontvangen dat uw opzegging voor het nieuwe 

kalenderjaar is verwerkt, moeten de link en het logo van De InterieurCoaches binnen 7 dagen verwijderd 
zijn van de website van het lid dat niet langer aangesloten is. 

 
8 De InterieurCoaches behoudt zich het recht voor: 

o De samenstelling van De InterieurCoaches netwerk te wijzigen. 
o Aangesloten leden uit haar netwerk te verwijderen wanneer niet meer wordt voldaan aan de kwaliteit die  

De InterieurCoaches aan haar leden stelt, zoals hands-on aanpak, te leveren kwaliteit, gedragsregels. 
o Het logo en link van de InterieurCoaches niet meer op de homepage van een lid staat. 

 
9 Geheimhouding 

o De Interieurcoach/stylist verbindt zich zowel gedurende het bestaan van dit lidmaatschap als na beëindiging - om 
welke reden ook - daarvan op geen enkele wijze aan wie dan ook enige kennis of gegevens te openbaren met 
betrekking tot de zaken van onze opdrachtgevers, waaronder maar niet uitsluitend de zaken van onze 
opdrachtgevers, alsmede van de daarmee samenwerkende personen, klanten, ondernemingen en/of instellingen, 
die haar bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van de samenwerking. 

o Van de geheimhoudingsplicht is uitgezonderd hetgeen op grond van een wettelijke plicht openbaar wordt gemaakt 
c.q. dient te worden. 

o Alle aantekeningen, notities, rapporten, brieven, beeld- en verkoopmaterialen en andere (roerende) zaken 
betreffende opdrachtgevers blijven of worden steeds eigendom van de opdrachtgevers. 

o De Interieurcoaches/stylisten zullen de hierboven bedoelde bescheiden/zaken, die zij in haar bezit mocht hebben, 
op eerste verzoek van De InterieurCoaches en bij gebreke daarvan uiterlijk op de dag waarop het lidmaatschap 
eindigt, (wederom) voor haar rekening en risico aan De InterieurCoaches ter beschikking stellen. 

 
 
Aanmelding als lid / deelnemer aan De InterieurCoaches betekent dat u de Algemene Voorwaarden voor het Lidmaatschap heeft 
gelezen en geaccepteerd. 


