Algemene voorwaarden lidmaatschap ‘Partner Publieke Ruimte’
Definities
1.
2.
3.

Infopunt Publieke Ruimte: afdeling van de Voetgangersbeweging vzw, gevestigd te 2600 Berchem, Generaal Capiaumontstraat 11 bus
1, BE 472 054 260.
Partner Publieke Ruimte: lidmaatschap van Infopunt Publieke Ruimte voor rechtspersonen uit de private sector
De cliënt: rechtspersoon die lid is van Infopunt Publieke Ruimte onder de noemer ‘Partner Publieke Ruimte’

Toepassingsgebied
1.

2.
3.
4.

5.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Infopunt Publieke Ruimte aanbiedt aan de cliënt. Cliënten kunnen
op geen enkele wijze afstand doen van deze Algemene Voorwaarden, ze wijzigen of vervangen. De eigen algemene of bijzondere
voorwaarden van de aangesloten leden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De contractuele relatie tussen de cliënt en Infopunt Publieke Ruimte met betrekking tot de diensten ("de overeenkomst") wordt
bepaald door deze Algemene Voorwaarden, desgevallend aangevuld met een bestelformulier.
Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot de diensten van Infopunt Publieke Ruimte,
worden als onbestaande beschouwd en vervangen door deze Algemene Voorwaarden.
Het lidmaatschap treedt in werking op het ogenblik dat Infopunt Publieke Ruimte de bestelling van de cliënt aanvaardt. Infopunt
Publieke Ruimte bezorgt u een schriftelijke bevestiging, per e-mail, fax of post. De Overeenkomst wordt aangegaan op basis van prijzen
en tarieven die hieronder vermeld worden.
Infopunt Publieke Ruimte kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen of de technische specificaties of eigenschappen van
haar diensten aanpassen. De cliënt wordt daarvan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze wijziging de geleverde diensten zou
beïnvloeden. Bij hoogdringendheid wordt de cliënt niet later dan één week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit
aanleiding geeft op enige vergoeding.

Doelgroep
1.

Het lidmaatschap ‘Partner Publieke Ruimte’ is bedoeld voor rechtspersonen uit de private sector. Zowel commerciële partners
(producenten en verdelers, ontwerp- en adviesbureaus) als organisaties uit de non-profitsector (opleidings- en onderzoeksinstellingen,
vak- en beroepsverenigingen) kunnen lid worden van Infopunt Publieke Ruimte. Voor overheden en instellingen uit de openbare sector
bestaat een apart lidmaatschap.

Engagement van de cliënt
1.

De cliënt schaart zich achter de doelstelling van Infopunt Publieke Ruimte om te streven naar een kwaliteitsvolle en duurzame
inrichting van openbare ruimten. Elementen die hiertoe kunnen bijdragen zijn ondermeer:

ontwikkelen van publieke ruimten die functioneren als een samenhangend, aantrekkelijk en herkenbaar geheel. Daarbij gaat
ondermeer aandacht naar verkeersveiligheid, beeldkwaliteit, toegankelijkheid, sociale veiligheid, materiaalkeuze, onderhoud en
handhaving, …

aanbieden of gebruiken van duurzame en niet-milieubelastende materialen en technologieën

aandacht voor betrokkenheid van belanghebbenden in het planproces (omwonenden, middenstand, gebruikers, scholen,
belangengroepen, …) en voor de wensen en behoeften van de eindgebruiker

…

Diensten van Infopunt Publieke Ruimte (ledenvoordelen)
Het lidmaatschap ‘Partner Publieke Ruimte’ geeft de cliënt het recht om voor de duur van de overeenkomst gebruik te maken van de
ledenvoordelen en diensten zoals vermeld op www.publiekeruimte.info (ledennetwerk/Partner Publieke Ruimte).
Wanneer de diensten van Infopunt Publieke Ruimte worden gewijzigd of uitgebreid, ontvangt de cliënt hierover bericht.
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Ledenbijdrage en betalingsmodaliteiten
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Voor commerciële partners bedraagt het lidmaatschap € 200,00 (excl.21%btw) per jaar.
Voor non-profit partners bedraagt het lidmaatschap € 100,00 (excl.21%btw) per jaar.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
De bedragen die het aangesloten lid verschuldigd is onder de gemaakte overeenkomst zullen worden gefactureerd en toegezonden op
uw adres, na het plaatsen van uw bestelling, tenzij anders overeengekomen. In geval van betwisting moet een gemotiveerde
aangetekende brief aan Infopunt Publieke Ruimte verzonden binnen de 7 kalenderdagen na de datum van de factuur. Bij gebreke
daarvan wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de cliënt en/of opdrachtgever.
De op overeenkomsten en facturen vermelde bedragen zijn netto bedragen.
De facturen van Infopunt Publieke Ruimte zijn betaalbaar uiterlijk 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij de
factuur of de schriftelijke overeenkomst een andere termijn vermeldt. De facturen zijn te betalen per bankoverschrijving op
bankrekening BE22 4789 0367 1147 (mededeling: organisatie – Partner Publieke Ruimte – jaartal). Het verstrijken van de
betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van
verwijlintresten, berekend aan de wettelijke rentevoet met zich mee.
Bij niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling, wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met 15% met een minimum van
€ 50,00 ten titel van conventioneel verhogingsbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

Aanvang en duur van de overeenkomst
1.
2.
3.

Het lidmaatschap is geldig voor de duur van één jaar, met ingang op 1 januari.
Het lidmaatschap gaat in na het aanmelden als lid (digitaal of schriftelijk invulformulier, per mail,…) en na betaling van de
overeenkomstige ledenbijdrage
Wanneer de lidmaatschapsovereenkomst wordt afgesloten vóór 1 september, is de overeenkomst geldig tot 31 december van het
lopende jaar. Wanneer de lidmaatschapsovereenkomst wordt afgesloten na 1 september, is de overeenkomst geldig tot 31 december
van het daaropvolgende jaar.

Stopzetting van de overeenkomst
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het lidmaatschap kan geannuleerd worden binnen de 30 dagen na het aanmelden als lid (digitaal of schriftelijk, per mail,…)
De overeenkomst wordt automatisch stilzwijgend hernieuwd na afloop van de lidmaatschapsperiode op 31 december.
Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst op elk moment te verbreken. De opzegging door de cliënt dient per aangetekend
schrijven te gebeuren met inachtname van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken voor de hernieuwing van de
lidmaatschapsperiode op 31 december. Infopunt Publieke Ruimte kan de overeenkomst slechts eenzijdig opzeggen indien de cliënt niet
(meer) voldoet aan de algemene voorwaarden van de overeenkomst.
De overeenkomst eindigt wanneer de cliënt als rechtspersoon ophoudt te bestaan of gebruik maakt van de wet op de continuïteit van
ondernemingen.
Bij opzegging van het lidmaatschap kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van de ledenbijdrage.
Bij opzegging van het lidmaatschap kan de cliënt geen aanspraak meer maken op de ledenvoordelen van Infopunt Publieke Ruimte.

Aansprakelijkheid
1.

2.

Infopunt Publieke Ruimte kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve publicatie van gegevens van de cliënt. De
cliënt wordt geacht de aangeleverde gegevens, inhoud, logo's, afbeeldingen, enz. te verifiëren op correctheid en dadelijk eventuele
fouten te melden. Infopunt Publieke Ruimte zorgt zo snel mogelijk voor de nodige aanpassingen en verbeteringen. Infopunt Publieke
Ruimte is aansprakelijk voor het nakomen van zijn verplichtingen vermeld in de overeenkomst of factuur ten belope van het bedrag
van de overeenkomst of factuur.
Infopunt Publieke Ruimte en de cliënt verbinden zich ertoe elkaars naam en faam te respecteren. Beide partijen houden zich eraan
elkaar geen schade te berokkenen of negatieve publiciteit te verspreiden.

Toepasselijk recht
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch materieel recht. Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering
daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Infopunt Publieke Ruimte
(Voetgangersbeweging vzw) gevestigd is.
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