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De ondergetekenden:  
Stichting Voeggarant, gevestigd te Heerenveen  aan de lepelaarstraat 27, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur van Stichting Voeggarant, hierna te 

noemen Voeggarant;  
 

en 

 

__________________________________, gevestigd  te _____________________, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door __________________________, 

hierna te noemen Deelnemer;  

 

In aanmerking nemende dat:  
- Deelnemer zich wil aanmelden bij Voeggarant; 

- Voeggarant beoordelingsrichtlijnen voor deelnemers heeft opgesteld met als doel 

de kwaliteit van gevelrenovatie, gevelrestauratie en voegwerken te waarborgen; 

- Voeggarant een garantieregeling heeft opgesteld met als doel zekerheid te 

bieden aan opdrachtgevers die een erkend deelnemer inschakelen; 

- Voeggarant zorg draagt voor garantie ten behoeve van de opdrachtgever inzake 

kwaliteit en continuiteit van de overeengekomen werkzaamheden van Deelnemer.  
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Partijen zijn het volgende overeengekomen:  
 

Algemene bepalingen  
Na het ontvangen van de benodigde gegevens, het voldoen aan de 

beoordelingsrichtlijnen en de ontvangst van Deelnemersbijdrage, ontvangt 

Deelnemer een certificaat, waarna hij zich  “erkend deelnemer” mag noemen. 

Deelnemer is dan bevoegd het logo van de Stichting Voeggarant te voeren conform 

de richtlijnen die hiervoor gelden. Het logo wordt door Voeggarant aangeleverd. 

 

Artikel 1: Grondslag  
Deelnemer verklaart in het bezit te zijn van, en bekend te zijn met, de inhoud van de 

statuten en reglementen van Voeggarant, en deze te aanvaarden. Deelnemer is 

gehouden om de voorschriften en reglementen van de stichting steeds na te leven.  

 
Artikel 2: Looptijd Deelnemersschap  
Het contract wordt aangegaan voor de looptijd van één jaar vanaf de dag van 

toelating,  en wordt behoudens opzegging telkens automatisch met één jaar 

verlengd.  

 

Artikel 3: Rechten deelnemer  
3.1 Deelnemer is gerechtigd om het label “Erkend Deelnemer Voeggarant” te 

voeren. Deelnemer ontvangt twee stickers met “Erkend Deelnemer van 

Voeggarant” ter promotie. 

3.2  Deelnemer heeft toegang tot de collectieve bijeenkomsten, die minimaal 

eens per jaar gehouden worden. Ook wordt er in deze bijeenkomsten met 

Deelnemers gesproken over collectief gesignaleerde knelpunten en ideeën 

van of voor Voeggarant. 

3.3 Deelnemers worden vermeld op de website van Voeggarant, met 

doorverwijzing naar de eigen website indien beschikbaar. Ook zal deelnemer 

betrokken worden bij andere marketingactiviteiten die tot doel hebben de 

naamsbekendheid van Voeggarant en haar leden te vergroten. 

3.4 Deelnemer ontvangt periodiek het laatste nieuws van Voeggarant via het 

Voegnieuws   
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Artikel 4: Verplichtingen deelnemer  
4.1 lndien door opdrachtgever aan deelnemer om garantie gevraagd wordt, 

levert Deelnemer de gegevens van de opdracht aan Voeggarant aan op de 

door Voeggarant bepaald wijze en frequentie.   

4.2 Deelnemer is integraal verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van 

de aangeleverde gegevens. Indien door onjuist of onvolledig aanleveren van 

gegevens door deelnemer aan Voeggarant de geleverde en/of 

gepubliceerde informatie niet juist of volledig blijkt te zijn, aanvaardt 

Voeggarant geen enkele aansprakelijkheid. 

4.3 Deelnemer werkt mee aan steekproefsgewijze controles door Voeggarant 

teneinde te volledigheid van door Deelnemer verstrekte gegevens omtrent 

een opdracht te bepalen. Indien Voeggarant, in het kader van het 

toerekenen van werkzaamheden, Deelnemer vraagt schriftelijke stukken te 

overleggen verleent Deelnemer daarbij alle medewerking. 

4.4 Deelnemer zorgt binnen zijn bedrijf voor naleving van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 

4.5 Deelnemer onthoudt zich van handelingen of uitingen die het aanzien en/of 

belang van Voeggarant en haar deelnemers kunnen schaden. 

4.6 Deelnemer verplicht zich om wijzigingen in zijn bedrijfsvoering en 

organisatie, welke van invloed kunnen zijn op deelname aan Voeggarant, 

direct schriftelijk te melden bij Voeggarant. 

4.7 Deelnemer stelt zich bemiddelbaar op in klachtafhandeling met 

opdrachtgevers. 
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Artikel 5: Financiële bijdragen  
5.1 Deelnemer is aan Voeggarant per kalenderjaar een bijdrage verschuldigd. 

Dit bedrag bestaat uit een vaste bijdrage (tarief 2014 - € 220) en een bedrag 

per bij Voeggarant aangemelde opdracht ten aanzien van de omschreven  

garantieregeling. 

5.2 De bijdrage van Deelnemer aan Voeggarant wordt per opdracht berekend. 

5.3 De jaarvergadering, op voordracht van het bestuur van Voeggarant, beslist 

jaarlijks over de hoogte van de vaste bijdrage en de bijdrage per 

garantieregeling. 

5.4 Voor de door Voeggarant gefactureerde bedragen geldt een betalingstermijn 

van 14 dagen na dagtekening van de factuur. 

 

Artikel 6: Opzegging en ontbinding  
6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een 

opzegtermijn van één maand voor het einde van het contract. 

6.2 De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden indien: 

a. Deelnemer failliet gaat of in surseance van betaling komt te verkeren; 

b. Het gedrag van Deelnemer het belang en/of imago van Voeggarant 

en/of haar deelnemers schaadt; 

c. Deelnemer zich niet houdt c.q. niet voldoet aan het gestelde in het 

contract of reglementen van Voeggarant. 

6.3 Van het voornemen tot ontbinding als bedoeld in 6.2 wordt Deelnemer per 

aangetekende brief door Voeggarant op de hoogte gesteld. 

6.4 Voeggarant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 

consequenties en/of schade als gevolg van opzegging c.q. ontbinding van 

de overeenkomst. 

           

Artikel 7: Geschillen  
Geschillen tussen Deelnemer en Voeggarant worden voorgelegd aan een 

Commissie samengesteld uit deelnemers en bestuur, die een voor partijen bindende 

uitspraak doet. Hierop is geen hoger beroep mogelijk.  

 

 



Deelnemersovereenkomst 

Stichting Voeggarant 

Pagina 6 

Onderdeel deelnemersovereenkomst 
Het registratieformulier maakt integraal onderdeel uit van Deelnemersovereenkomst. 

 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud, 

 

Deelnemer  

Naam  

Bedrijfsnaam  

Datum  

 
Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting Voeggarant 

Naam  

Functie  

Datum  

 
Handtekening 

 

 

 

 

 

 


