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•Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor
onbepaalde tijd tussen De Betere Schilder en schildersbedrijf hierna
te noemen deelnemer. Het lidmaatschap gaat op de 1e dag van de
maand van inschrijving in. De overeenkomst gaat in vanaf de dag
van inschrijving, zoals vermeld op de voorzijde met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.

•Presentatiemiddelen
De leden van de organisatie krijgen de exclusieve beschikking over
de middelen, kennis en expertise die binnen de organisatie aangeboden wordt, om hun concurrentiepositie te versterken. Om het succes
van de ‘Betere Schilder’ organisatie (en dus ook de individuele leden)
te waarborgen, raden wij sterk aan deze middelen actief in te zetten.

•De betaling is een bijdrage met een vaste termijn behorend bij de
vorm van lidmaatschap vermeld op de voorzijde van het lidmaatschapsformulier en is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd, bij
gebreke waarvan deelnemer geen rechten kan ontlenen aan diensten
of gemaakte afspraken, hetzij schriftelijk of mondeling.

•Garantie
Deelnmers verlenen garantie op al het binnen- en buitenschilderwerk
conform de algemene voorwaarden zoals deze vastgelegd zijn in de
algemene leveringsvoorwaarden. Een garantiecertificaat* voorzien
van uw eigen logo en het ‘BS’ logo wordt u ter beschikking gesteld.
Na oplevering van schilderwerk, dient een certificaat aan de klant
afgegeven te worden! Ook na beëindiging van het lidmaatschap en
of de bedrijfsactiviteiten, blijft deelnemer verantwoordelijk voor de
geboden garantie. Indien het lid hierin in gebreke blijft, behoudt De
Betere Schilder zich het recht voor via een gerechtelijke procedure
nakoming of financiële compensatie af te dwingen.

•Alle facturen waaronder lidmaatschapsbijdragen worden middels
een automatische of éénmalige incasso per bank geïncasseerd
(weigeringsperiode=5 dgn.).
Bij niet tijdige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande alsmede een rente van 1,5 % per maand verschuldigd over
het openstaande bedrag, alsmede €12,50 administratiekosten voor
alle daaropvolgende herinneringsnota's.
•De directie van ‘de Betere Schilder’ behoudt zich het recht voor
om deelnemers per direct te royeren in geval van (een)gegronde
klacht(en) van opdrachtgevers, of indien de directie oordeelt dat
deelnemer niet voldoet aan de eisen welke gesteld worden met
betrekking tot het leveren van kwalitatief schilderwerk en of correcte
behandeling van opdrachtgevers. Zulks ter beoordeling van de directie, waarbij geen restitutie plaatsvindt van betaald lidmaatschapsgeld.
•De opzegtermijn voor het lidmaatschap is twee kalendermaanden
vóór het verstrijken van de overeengekomen lidmaatschapsduur,
waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. De
opzegging van het lidmaatschap dient ten allen tijden schriftelijk te
geschieden. De dag van ontvangst wordt aangehouden als afmeldingsdatum. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet
mogelijk. Deelnemer ontvangt na schriftelijke opzegging bericht, op
welke wijze hij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan
verkrijgen. Lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting
niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft derhalve de
lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.
•Na beeïndiging van het lidmaatschap is het deelnemer niet toegestaan het erkend Betere Schilder logo te voeren of te gebruiken.
Op generlei wijze mag het logo zichtbaar gebruikt worden op huisstijl, social media, website, mail en overige bedrijfsmiddelen. Indien
deelnemer na sommatie deze regel, welke deel uitmaakt van de
algemene voorwaarden, overtreedt, wordt deze overtreding van de
voorwaarden bestraft met een geldboete van € 1000,- per geconstateerde overtreding.
•Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke
door ‘de Betere Schilder’ worden gemaakt teneinde nakoming van
de verplichtingen van deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van
deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 20% van
het verschuldigde bedrag, met een minimum van 40,- waaromtrent
geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd
vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat, incassoburo of deurwaarder is gesteld ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is. De 'Betere Schilder’ behoudt zich het
recht voor de tarieven te verhogen als kostenstijgingen daartoe aanleiding geven. Leden ontvangen hierover schriftelijk bericht.

•Leveringsvoorwaarden
Deelnemer maakt verplicht gebruik van onze gedeponeerde
algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn erkrijgbaar
bij 'de Betere Schilder' en te downloaden via de website:
wwww.betereschilder.nl
•Offertes*
De leden van de organisatie krijgen de exclusieve beschikking over
professioneel presentatiemateriaal, waar mogelijk voorzien van uw
eigen logo en huisstijl. Wij willen sterk adviseren offertes (welke
tevens verwijzen naar uw leveringsvoorwaarden) in te dienen voor al
uw schilderwerk. Dit om de kwaliteit, uitstraling en promotie van u als
‘Betere Schilder’ te benadrukken.
•KLantenVertellen*
De leden van de organisatie wordt sterk aangeraden te werken met
KlantenVertellen.
Na oplevering van schilderwerk dient dit online klanttevredenheidsonderzoek per mail aan de klant gezonden te worden. Deze
enquete kan door de klant ingevuld worden en aan onze organisatie
gezonden worden om inzicht te krijgen en houden over de geleverde
diensten, service en werkwijze van het betreffende bedrijf. Dit
om de kwaliteit van leden en organisatie te benadrukken en te
waarborgen. U heeft inzicht in de behaalde resultaten en mag deze
en de beschikbaar gestelde banner gebruiken en laten zien in de
communicatie.
•Bedrijfskleding* met ‘BS’ logo
De leden van de organisatie krijgen de exclusieve beschikking (niet
verplicht) over de 'BS kledinglijn' én het logo van de organisatie welk
op uw (bedrijfs)kleding gedrukt kan worden. Een en ander om de
gezamenlijke uitstraling en promotie van u als ‘Betere Schilder’ te
ondersteunen(te bestellen bij BS).
•Drukwerk
Deelnemer krijgt de exclusieve beschikking over het logo 'De Betere
Schilder' Het logo kan voor drukwerk, website etc. etc.gebruikt
worden. Een en ander om de gezamenlijke uitstraling en promotie
van u als ‘Betere Schilder’ te ondersteunen. Drukwerk kan met hoge
korting besteld worden bij de Betere Schilder organisatie.
* Recht op gebruik van voornoemde materialen maakt onderdeel uit
van het lidmaatschap. Alle materialen zijn na te bestellen. Betaling
van bestelde materialen geschiedt via IDEAL of via automatischa
incasso.

