
 

VIAS Nederland  

Overeenkomst met deelnemer VIAS Nederland  

 

Naam sportclub:     

Adres: 

Registratienummer VIAS:  

  

Algemeen 

1. De overeenkomst tussen VIAS en de deelnemer omvangt: 

a) Door deelnemer gebruik kunnen maken van inkoopkorting(en); 
b) Door deelnemer kunnen inwinnen van advies; 
c) Door deelnemer kunnen deelnemen aan evenementen en activiteiten; 

d) Door de leden van deelnemer ook individueel gebruik te kunnen laten 
maken van inkoopkortingen bij diverse van de met ons 

samenwerkende partners. Daar waar dit mogelijk is, wordt dit op onze 
website expliciet aangegeven. 

 
2. Voor het behandelen/aanvragen, anders dan het advies, van subsidies 

en/of andere regelingen, zoals HR-kwesties en juridische kwesties, zal 
VIAS per aanvraag hiervan een apart tarief hanteren, waarbij een vast 

percentage of een uurtarief van toepassing kan zijn.  
Deze tarieven zijn of op onze website gepubliceerd of worden vooraf aan 

deelnemer schriftelijk gecommuniceerd. Alle tarieven worden vermeerderd 
met het daarvoor geldende btw-tarief. 

 
3. De basis-abonnementskosten bedragen €480,- exclusief btw per jaar voor. 

De hiervoor genoemde bedragen worden belast met 21% BTW. 
 

4. Indien deelnemer in de loop van een jaar het abonnement aangaat, dan 
wordt er op pro rata basis berekend. De ingangsdatum is altijd op de 1e 
van een maand. 

 

5. Het 1e jaar van het abonnement geldt het volgende: Indien de deelnemer 
geen gebruik heeft gemaakt van één van onze inkoopvoordelen, dan geldt 

er een restitutie van 50%. 
Hiervoor ontvangt deelnemer een creditfactuur, binnen 1 maand na afloop 

van het 1e jaar van het abonnementschap.  
 

6. Het abonnementschap loopt tot wederopzegging en wordt telkens verlengd 
met een periode van één kalenderjaar.                                                                                                                    
Opzegging van het abonnementschap door deelnemer dient schriftelijk 

plaats te vinden, met een opzegtermijn van 3 maanden.  
 

7. Inkoopkortingen bij één van onze samenwerkende partijen gelden alleen 
zolang de sportclub deelnemer is van VIAS. Bij opzegging van het 

abonnement door deelnemer zullen alle inkoopkortingen, zoals deze door 
de bemiddeling van/via VIAS tot stand zijn gekomen geheel komen te 

vervallen. 
 



 

VIAS Nederland  

8. VIAS mag de naam en plaats van de deelnemende sportclub 

vermelden op haar website, onder ‘referenties/relaties’. 

 

9. VIAS is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en/of de 

uitvoering van contracten die tussen de deelnemer en samenwerkende 
partner zijn afgesloten, noch is VIAS aansprakelijk voor de daaruit 
voortvloeiende gevolgen. 

 

10.VIAS behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen met onze    
samenwerkende partners. 

 

Evenementen en Activiteiten 

11.Tijdens evenementen en activiteiten die georganiseerd worden door VIAS 

en/of in samenwerking met haar partners, zal beeldmateriaal (foto’s en 
video’s) voortgebracht worden en gedeeld worden op verschillende 
mediakanalen (o.a. Facebook, Instagram, WeChat, website, etc.) van 

VIAS. Indien deelnemer dit niet wenst, kan deze dit expliciet aangeven bij 
VIAS en waarna VIAS afstand zal doen van dit artikel. 

 
12.Als een deelnemer zich aanmeldt voor evenement(en) en/of activiteit(en) 

georganiseerd door VIAS, geeft deze deelnemer toestemming voor 
eventuele publicaties van beeldmateriaal, gemaakt op het evenement 

en/of activiteit via de verschillende mediakanalen van VIAS. Indien 
deelnemer dit niet wenst, kan deze dit expliciet aangeven bij VIAS en dan 

doet VIAS afstand van dit artikel. 

 

13.Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van VIAS van 
toepassing. Deze zijn gepubliceerd op onze website.  

 

14.Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.  

Opgemaakt in tweevoud te Amsterdam op ../../…. 

 

VIAS Nederland     Naam sportclub: 

Naam:      Naam:   

Functie:      Functie:  
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