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ALGEMENE VOORWAARDEN 
REMOTE BUSINESS CLUB 

 
Artikel 1: Definities 
 
Account: het persoonlijke, op de Website van Remote Business Club aangemaakte account, waarmee 
Member via een exclusieve omgeving voor Members toegang krijgt tot diverse Activiteiten. 
 
Activiteiten: alle events, samenwerkingen en overige activiteiten, in de breedste zin van het woord, 
waarvan Remote Business Club op haar Website aangeeft dat deze behoren tot de inhoud van een 
Membership.  
 
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Remote Business Club.  
 
Member: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die met Remote Business Club een Membership 
aangaat.  
 
Membership: de overeenkomst tussen Remote Business Club en Member op grond waarvan Member 
gedurende de overeenkomen periode recht heeft op toegang tot en deelname aan een ondernemend 
collegiaal netwerk van Remote Business Club en alle overige Activiteiten, en waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn. 
 
Membershipvergoeding: de vergoeding die Member uit hoofde van een Membership aan Remote 
Business Club verschuldigd is. 
 
Kickback Fee: de vergoeding die Member uit hoofde van een opdracht, die in het kader van een 
Membership tot stand is gekomen, aan Remote Business Club verschuldigd is. 
 
Remote Business Club: een handelsnaam van Renée Schieving, gevestigd te (7711 AC) Nieuwleusen 
aan de Burg. Backxlaan 113, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73719072. 
 
Website: www.remotebusinessclub.nl  
 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden  
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Memberships en alle daaruit 

voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. De toepasselijkheid van eventuele door 
Member gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.2 In geval van nietigheid of vernietiging door Member van een of meer bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing op het Membership. 
Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Algemene 
Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig of niet-vernietigbaar is en die zoveel 
mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.  

2.3 Indien Remote Business Club stilzwijgend afwijking van deze Algemene Voorwaarden toestaat, 
doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van de betreffende 
voorwaarde(n) te eisen. Member kan in geen geval enig recht doen (laten) gelden op grond van het 
feit dat Remote Business Club deze Algemene Voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte 
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden verlangt. 

2.4  Remote Business Club heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan 
te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Memberships met inachtneming 
van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per 
elektronische berichtgeving. Indien Member een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil 
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accepteren, kan hij op grond van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden het Membership 
opzeggen. 

 
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming Membership 
 
3.1  Alle aanbiedingen van Remote Business Club zijn vrijblijvend en geldig gedurende de termijn zoals 

bij een aanbod aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
3.2  Met inachtneming van het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een Membership 

slechts tot stand door (i) schriftelijke acceptatie of (ii) acceptatie via de Website door Member van 
een aanbod van Remote Business Club. 

3.3 Remote Business Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Member te weigeren. 
 
Artikel 4: Membership 
 
4.1 Het is de bedoeling van Remote Business Club en Member om met elkaar te netwerken, elkaar in 

zakelijk opzicht te versterken, van elkaar te leren en met elkaar samen te werken. Member zal zich 
in het kader van het Membership dan ook actief inzetten en zich te allen tijde op een respectvolle 
en professionele manier gedragen. 

4.2 Member is uit hoofde van een Membership een Membershipvergoeding verschuldigd aan Remote 
Business Club. 

4.3 Een Membership is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen. 
4.4 De Activiteiten van een Membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Remote Business Club 

behoudt zich dan ook op ieder moment het recht voor om de inhoud van een Membership uit te 
breiden of te beperken, dan wel anderszins aan te passen. Tevens is Remote Business Club te 
allen tijde gerechtigd om de hoogte van de tarieven en overige kosten te wijzigen.  

4.5 Wijzigingen in de zin van lid 4 van dit artikel worden uiterlijk dertig (30) dagen voordat zij van kracht 
worden bekendgemaakt op de Website of per elektronische berichtgeving. Wanneer Member het 
niet eens is met deze wijziging(en), kan hij op grond van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden 
het Membership opzeggen. 

4.6 De in het kader van een Membership, onder andere via een Account, beschikbaar gestelde content 
is exclusief voor Member. Het is Member dan ook niet toegestaan deze content op welke manier 
dan ook te delen, dan wel op andere wijze beschikbaar te stellen aan derden.  

4.7 Member is zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik dat van een Account en 
bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt, ook indien een derde onbevoegd 
toegang heeft gekregen tot een Account. Verder heeft Member de verplichting om ter zake zelf 
doeltreffende (beveiligings-)maatregelen te treffen, zoals het regelmatig veranderen van het 
wachtwoord. 

4.8 Indien Member handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, telkens uitsluitend ter 
beoordeling van Remote Business Club, is Remote Business Club gerechtigd om het Membership 
met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Remote Business Club tot enige 
schadevergoeding is gehouden (waaronder restitutie van betaalde Membershipvergoedingen) en 
onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Remote Business Club op 
volledige schadevergoeding. 

 
Artikel 5: Duur  
 
6.1 Een Membership wordt afgesloten voor een periode van één jaar (12 maanden) en kan niet 

tussentijds worden opgezegd. De Member kan het Membership tot één maand (30 dagen) voor de 
vervaldatum zonder verdere opgave van reden opzeggen.  

6.2 Indien een Membership niet conform lid 1 wordt opgezegd, wordt het jaarlijks automatisch verlengd 
voor de periode van één (1) jaar. Vanaf dat moment kan Member het Membership met inachtneming 
van een opzegtermijn van één kwartaal op ieder moment opzeggen.  

6.3 Opzegging kan alleen schriftelijk en dient te allen tijde te zijn gericht aan: 
contact@remotebusinessclub.nl    
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6.4  In geval van opzegging van een Membership door Member stopt de verplichting tot het betalen van 
de Membershipvergoeding met ingang van de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal 
waarin Remote Business Club de opzegging heeft ontvangen. Betaalde Membershipvergoedingen 
worden in dat geval niet gerestitueerd, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt. 

 
Artikel 6:  Tarieven, prijzen en betaling 
 
7.1 Alle tarieven en prijzen van Remote Business Club luiden in euro’s en zijn - tenzij uitdrukkelijk 

anders is aangegeven - exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde 
heffingen, van welke aard dan ook, en exclusief administratiekosten en andere bijkomende kosten.  

7.2 In verband met de door Member aan Remote Business Club verschuldigde 
Membershipsvergoedingen, Kickback Fees en eventuele overige kosten, ontvangt Member van 
Remote Business Club een factuur. 

7.3 Member kan de verschuldigde Membershipvergoedingen in één keer vooruit betalen of - telkens 
vooraf - in vier (4) kwartaaltermijnen.  

7.4 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op het door Remote 
Business Club aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen.  

7.5 Als betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is 
Member direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en 
vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur de wettelijke (handels)rente 
verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Ook komen alle 
buitengerechtelijke incassokosten dan voor rekening van Member. 

 
Artikel 7: Opdrachten 
 
5.1 Het Membership omvat geen recht van Member om bemiddeld te worden op opdrachten bij derden. 

In voorkomende gevallen kan Member wel door Remote Business Club in contact gebracht worden 
met derden en mogelijk zelfstandig, en zonder tussenkomst van Remote Business Club 
werkzaamheden gaan verrichten voor deze derden. 

5.2 Indien er een opdracht in de zin van lid 1 van dit artikel tot stand komt tussen Member en een derde, 
dan is Member over de gewerkte uren voor deze derden een vooraf overeengekomen Kickback Fee 
verschuldigd aan Remote Business Club. 

5.3 Zodra Member met een derde overeenstemming heeft bereikt over een opdracht in de zin van lid 1, 
dient Member Remote Business Club hierover uiterlijk binnen 5 werkdagen te informeren. 

5.4 Member dient telkens direct nadat de factuur voor de gewerkte uren in het kader van een opdracht 
is verzonden naar de derde, deze factuur te versturen naar Remote Business Club, zodat Remote 
Business Club op basis hiervan de factuur van de Kickback Fee op kan stellen.   

 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
 
8.1 Remote Business Club is aansprakelijk voor - uitsluitend directe - schade die Member lijdt en die 

het gevolg is van een aan Remote Business Club toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van 
een Membership. Voor vergoeding komt overigens alleen in aanmerking die schade waartegen 
Remote Business Club verzekerd is en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend 
geval uitkeert. 

8.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. schade ontstaan door handelen of nalaten van Member in strijd met deze Algemene 

Voorwaarden; 
b. schade als direct gevolg van door of namens Member aan Remote Business Club verstrekte 

onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie; 
c. indirecte schade, waaronder voor dit artikel wordt begrepen alle vermogensschade zoals - 

maar niet beperkt tot - gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst.  
8.3 Indien (i) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat en (ii) de betreffende 

schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag 
dat door Remote Business Club voor een Membership met Member is overeengekomen. 
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8.4 Member vrijwaart Remote Business Club van alle aanspraken van derden wegens schade 
opgetreden door of in verband met door Remote Business Club in het kader van een Membership 
verrichte diensten, voor zover Remote Business Club jegens Member voor dergelijke schade ook 
niet aansprakelijk zou zijn. 

 
Artikel 9: Intellectueel eigendom 
 
9.1 Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, welke onderwerp zijn van, en/of voortvloeien 

uit, en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit een Membership berusten bij 
Remote Business Club. Indien voormelde rechten niet bij Remote Business Club berusten is 
Member gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende 
recht aan Remote Business Club te verlenen. 

9.2 Member is niet gerechtigd om zonder toestemming van Remote Business Club gebruik te maken 
van diens (intellectuele en industriële) eigendomsrechten. 

 
Artikel 10: Concurrentie- en relatiebeding 
 

Het is de Member niet toegestaan zowel tijdens de duur van een Membership als gedurende een 
periode van twaalf (12) maanden na beëindiging van een Membership zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Remote Business Club: 

 
a. direct noch indirect, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, betrokken te zijn en/of belang te 

hebben bij activiteiten die vergelijkbaar of concurrerend zijn met de activiteiten van Remote 
Business Club of aan Remote Business Club gelieerde ondernemingen;  

b. bedrijven of personen die op het moment van beëindiging van een Membership een zakelijke 
relatie zijn van Remote Business Club of van aan Remote Business Club gelieerde 
ondernemingen, dan wel gedurende twee jaren voorafgaand aan deze beëindiging een 
zakelijke relatie van Remote Business Club of van aan Remote Business Club gelieerde 
ondernemingen zijn geweest, direct of indirect in zijn eigen of in het belang van derden te 
benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie (waaronder een membership) met Remote 
Business Club (of aan Remote Business Club gelieerde ondernemingen) te beëindigen ten 
behoeve van een concurrent, of zichzelf.  

 
Artikel 11: Privacy 
 
11.1 Member verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het privacybeleid van Remote Business Club zoals 

beschreven in de privacyverklaring op de Website. 
11.2  Member heeft recht op informatie omtrent zijn/haar opgeslagen gegevens en het recht om deze 

gegevens te corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. Ter uitoefening van deze rechten en voor 
overige vragen kan contact worden opgenomen met Remote Business Club middels het volgende 
e-mailadres: contact@remotebusinessclub.nl    

 
Artikel 12:  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
12.1 Op alle met Remote Business Club gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
12.2 Alle geschillen tussen Remote Business Club en Members worden uitsluitend beslecht door de 

Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 
 
 
 
 
 
 
 


