Algemene voorwaarden van B19 Gent-3Square
Artikel 1. Algemeenheden
1,1. Het concept “B19” is een franchiseconcept van B19 Brussel BVBA dat in de regio va
Gent wordt beheerd door de vzw B19 Gent-3Square, met zetel te 9052 Zwijnaarde,
Rijvisschestraat 124 en ondernemingsnummer BE0561.874.082, hierna aangeduid als
"B19 Gent-3square".
1,2. B19 Gent-3square exploiteert een zakelijke kring die Ontbijt en After Work
conferenties aanbiedt aan haar leden alsook extra voordelen, hierna aangeduid als “netwerk
B19”.
1,3. Alle contracten van B19 Gent-3square worden beheerst door het Belgisch recht. In
geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van B19
Gent-3square bevoegd zijn.
Artikel 2. Lidmaatschap
2,1. De aanvraag tot lidmaatschap van het netwerk B19 kan, hetzij via een
inschrijvingsformulier on-line op de website www.b19.be/gent of door middel van een
volledig ingevuld en ondertekend papieren aanvraagformulier.
2.2. Het netwerk B19 is een privé-organisatie. B19 Gent-3square behoudt zich het recht
voor om een aanvraag voor lidmaatschap te weigeren zonder dat zij dit dient te motiveren.
2,3. Een lidmaatschap wordt slechts effectief na aanvaarding van de aanvraag door B19
Gent-3square en na betaling van het jaarlijks lidgeld .
2,4. Met de betaling van het lidgeld erkent het lid deze algemene voorwaarden te
hebben gelezen en de toepassing ervan te hebben aanvaard. Deze algemene
voorwaarden zullen voorrang hebben op enige andere voorwaarden uitgaande van het
(kandidaat-)lid.
2,5. Na aanvaarding van het lidmaatschap en betaling van het lidgeld, zal het B19-lid een
lidkaart ontvangen (per post of tijdens een activiteit van B19).
2,6. B 19 Gent-3square tracht een aantal voordelen te koppelen aan de lidkaart in
samenwerking met haar partners.
2,7. Verlies of diefstal van de lidkaart moet onmiddellijk worden gemeld aan B19
Gent-3square.
Artikel 3: Inwerkingtreding en duur
3,1. Het lidmaatschap treedt in werking vanaf de aanvaarding van de aanvraag door B 19
Gent-3square en onder de voorwaarde van betaling van het lidgeld.
3,2. Bij de betaling van de factuur houdende het lidgeld, ontvangt het lid een e-mail met zijn
gebruikersnaam en wachtwoord om zich te kunnen inschrijven voor de activiteiten en om zijn
persoonlijke en professionele details aan te vullen of te wijzigen.
3,3. Het lidmaatschap is geldig gedurende 365 dagen vanaf de eerste dag na aanvaarding
door B19 Gent-3square en onder voorwaarde van betaling van het lidgeld.
3,4. Het lid kan deelnemen aan de activiteiten van het netwerk B19 zodra zijn factuur
betaald is.

Artikel 4: Facturatie
4,1. De factuur wordt aan het kandidaat-lid gestuurd met vermelding van de start- en
einddatum van het lidmaatschap.
4,2. Facturering voor gehuwden en samenwonenden zal gebeuren aan één zelfde facturatie
adres.
4,3. De facturatie voor een “Business Pack” voor 4 personen van hetzelfde bedrijf zal
gebeuren aan één zelfde facturatie adres.
Artikel 5. Contributie
5,1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. B19 Gent-3square behoudt zich het recht voor
om haar tarieven op elk moment aan te passen.
5,2. Jongeren onder de 25 jaar zijn vrijgesteld van lidgeld, onder voorbehoud
van aanvaarding door B19 Gent-3square. Het gratis lidmaatschap is geldig tot de
datum van hun 25ste verjaardag.
5,3. Lidgeld wordt onder geen enkele omstandigheid terug betaald, noch geheel noch
gedeeltelijk. Beëindiging van lidmaatschap, om welke reden ook, of niet-deelname aan de
activiteiten kunnen derhalve geen aanleiding geven tot terugbetaling van lidgeld.
Artikel 6. Inschrijving voor activiteiten
6,1. Inschrijven voor de activiteiten van het netwerk B 19 wordt alleen gedaan via de B19
Gent-3square website. Het lid ontvangt automatisch een e-mail ter bevestiging
van zijn inschrijving.
6.2. Een lid van een B19 netwerk heeft toegang tot alle andere bestaande B19 netwerken .
Hij kan rechtstreeks met zijn login en paswoord op de websites van de andere B19
netwerken inschrijven.
6.3. Een herinnering van de inschrijving wordt niet later dan 8 uur voor de activiteit aan het
lid verzonden.
6,4. Het lid heeft de mogelijkheid om automatisch af te melden via zijn profielpagina op
de website B19. Hij kan ook een email sturen naar filip@b19.be, minimaal 24 uren
vóór aanvang van de activiteit.
6,5. Aan het lid dat zich heeft ingeschreven voor een activiteit en nadien zijn afwezigheid niet
gemeld zal een forfaitaire kost van € 10 euro exclusief BTW in rekening gebracht worden,
hetzij aan het einde van de maand of aan het einde van het kwartaal.

Artikel 7. Verlenging van het lidmaatschap
De maand voorafgaand aan de maand van het verstrijken van het lidmaatschap zal
B19 Gent-3square het lid informeren over de stilzwijgende verlenging voor een extra jaar.
Het Lid heeft dan het recht om binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk
(e-mail of post) om beëindiging van het lidmaatschap te verzoeken. Zonder tijdig,
schriftelijk verzoek tot annulering, wordt het abonnement voor één jaar vernieuwd aan de
op dat moment geldende algemene voorwaarden die steeds raadpleegbaar zijn op
www.b19.be.

Artikel 8. Privacy en gebruik van informatie

8,1. Een aanvraag voor lidmaatschap, impliceert de mededeling van zijn/haar privégegevens
en/of professionele gegevens (bijvoorbeeld adres, telefoon, professionele sector, email, foto, …) aan B19 Gent-3square. Deze zullen worden opgenomen in de B19 databank
en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en voor direct marketing van haar
partners.
8,2. B19 Gent-3square kan de verwerkte gegevens gebruiken om voor haar
partners, een communicatie (aanbiedingen en evenementen) te verzenden aan de
leden van de B19 netwerken.
8,3. De professionele gegevens zoals door het lid ingevuld in het bestand zullen opgenomen
worden in een jaarboek van de leden (BOOK B19), dat jaarlijks zal worden gepubliceerd en
verspreid onder alle leden van B19 Gent-3square alsook aan een geselecteerd
netwerk van contacten van B19.
8,4. B19 leden hebben toegang tot hun gegevens via het beschermd gebied op de
B19 website. De leden worden verzocht om hun privé en professionele
gegevens op www.b19.be/gent-lid tab te controleren en onjuiste, onvolledige of
irrelevante zaken te verbeteren. De nieuwe gewijzigde gegevens worden automatisch
aangepast in het bestand.
8,5. Een van de doeleinden van de verwerking van gegevens door B19 Gent-3square
is het creëren van netwerken tussen haar leden. Daarom hebben de B19 leden toegang
tot de Leden Login ruimte op de B19 website waar zij informatie over de andere leden
kunnen opzoeken en bekijken. Deze gegevens zijn onder meer: foto, naam, voornaam,
naam van het bedrijf, de functie, telefoon op het werk en professioneel e-mail adres. Indien
een lid niet wenst dat zijn gegevens zichtbaar zijn voor andere leden kan hij het vakje
aanvinken in de zone voorbehouden voor de leden.
Een lid heeft het recht te verzoeken dat noch haar zakelijke gegevens, noch haar
naam zouden voorkomen in het jaarboek van B19 (of "Book B19") waardoor zijn dus niet
zichtbaar zijnvoor andere leden van de B19 netwerken of voor derden. Het lid dient dit
aan te geven door het vakje aan te vinken in de zone voorbehouden voor de leden (Leden
Login).
8,6 Tevens heeft elk lid een recht van inzage en van verzet door contact op te nemen
met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Filip Vallaeys
via filip@b19.be.
8,7. Tijdens de activiteiten van B19 Gent-3square zal een fotograaf foto’s nemen in
opdracht van B19 Gent-3square. Elk lid aanvaardt dat deze foto’s exclusief eigendom zijn
van B19 Gent-3square en/of de fotograaf en geeft uitdrukkelijk toestemming voor
het gebruik ervan door B19 Gent-3square in het jaarboek, om te communiceren via
de Facebook-pagina B19 en via de B19 tijdschriften.
8,8. Een lid dat niet wenst dat gebruik zou worden gemaakt van foto’s waar hij op
staat afgebeeld, kan dit dit zelf aanvinken op zijn profielpagina op de website van B19 of
per e-mail melden aan filip@b19.be.

9. Aansprakelijkheid
B19 Gent-3square kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk
worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of
gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan B 19 Gent-3square een van haar
aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van haar activiteiten.
De aansprakelijkheid van B19 Gent-3square is in ieder geval beperkt tot het lidgeld dat
door B19 Gent-3square werd ontvangen voor de specifieke activiteit waarop de beweerde
aansprakelijkheid betrekking heeft.
In geen geval kan B19 Gent-3square noch haar aangestelden aansprakelijk worden gesteld
voor verlies, beschadiging of diefstal van materiaal van leden of van derden.

10 . Interne orde en uitsluiting
10,1. B19 Gent-3square kan te allen tijde de toegang tot haar activiteiten weigeren aan
een persoon indien B19 Gent-3square dit aangewezen acht, om welke reden ook.
10, 2. Het lidmaatschap van een lid kan zonder voorafgaande ingebrekestelling en met
onmiddellijke ingang worden geschorst dan wel beëindigd door B19 Gent-3square indien
B19 Gent-3square meent dat het lid of een handeling van het lid de belangen of het imago
van B19 Gent-3square schade toebrengt of dreigt toe te brengen.
De schorsing zal onder meer inhouden dat het profiel van het lid in kwestie wordt verwijderd
van de website en dat het lid de toegang zal worden geweigerd tot de activiteiten van
B19 Gent-3square.

