
10X HELDER 24U
ALGEMENE VOORWAARDEN 24 UUR IN BEDRIJF BV

01
Wij houden woord.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lidmaatschappen en partnerships die wij sluiten, ook voor dat
van jou. Zijn er verschillen tussen deze voorwaarden en de met jou gemaakte afspraken toen je lid werd van
24 uur in bedrijf (hierna te noemen 24U)? Dan pakken we de bevestiging van het lidmaatschap er even bij. 
De afspraken die daarin staan zijn leidend, dus daar houden we ons aan.

02
En bewijzen je graag een dienst.

Het liefst bewijzen we je een hele hoop diensten, om jou zoveel mogelijk waar voor je geld te geven. 
Daarom moeten we weten met wie we van doen hebben. Voor een goede uitvoering van het lidmaatschap heeft 
24U dus je persoonsgegevens nodig. Uiteraard houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming. Wat we overeengekomen zijn is dat:
•	 de	door	jou	aan	ons	verstrekte	teksten	en	foto’s	zijn	vrij	van	rechten	van	derden,	zoals	auteursrechten.
•	 je	gaat	ermee	akkoord	dat	wij	jouw	(profiel-	en	bedrijfs)foto’s	plaatsen	in	uitingen	van	24U, waaronder 
 de website van 24U.

Maar bewijs ook jezelf een dienst door actief deel te nemen aan onze activiteiten!

03 
Voor het leven? 

24U heeft het recht om bedrijven als lid te weigeren. Om welke reden dat is, doet er niet toe. Ben je eenmaal 
aan boord, dan word je lid van 24U voor ten minste één jaar, tenzij we dat anders overeengekomen zijn. 
Tussentijds opzeggen kan niet. Verlengen van het lidmaatschap gebeurt in goed overleg en is dan altijd 
weer voor de duur van één jaar. ➜



04
Ook leuk voor je collega’s!

Het lidmaatschap is bedrijfsgebonden. Binnen jouw organisatie mogen meerdere personen van 24U gebruik
maken: zeg ons even wie het zijn. Dat jij een lidmaatschap bij ons afsluit, betekent dat wij een inspanningsver-
plichting naar jou hebben. We doen ons best het je naar de zin te maken, zodat het jou en je bedrijf meerwaarde
geeft. Wat we niet doen, is exclusiviteit verlenen aan leden. Al voelt het lidmaatschap voor velen wel speciaal.
(En	dat	vinden	we	fijn!).	In	de	lidmaatschapsbevestiging	staan	eventueel	nog	meer	specifieke	voorwaarden.

05
Gratis?
 
Aan de evenementen van 24U die onderdeel uitmaken van jouw lidmaatschap mag één persoon gratis deelnemen, 
tenzij we dat anders overeengekomen zijn. Meestal mag je een of meer introducés meenemen. Afhankelijk van het 
evenement brengen we hiervoor een bedrag per persoon in rekening. Ook niet-leden zijn welkom. Tegen betaling 
kunnen zij maximaal 2 keer meedoen aan een event van 24U. Hoeveel dat moet kosten, spreken we vooraf af.

06 
Oeps! Toch maar niet…

Moet je helaas toch annuleren voor een event van 24U? Laat het dan tijdig weten, want dat scheelt je geld. 
Als het evenement binnen 24 uur plaatsvindt, moeten we de deelnamekosten bij je in rekening brengen. 
Deze kosten verschillen per evenement.

07 
Wat krijg ik voor mijn geld?
 
Wij stimuleren ondernemerschap en zakelijk succes door zichtbaarheid te bieden, ontmoetingen te organiseren
en kennis uit te wisselen. Daarvoor biedt 24U een programma met verschillende evenementen en activiteiten.
Dat betekent dat je het hele jaar door met inhoud kunt netwerken. Niet zelden wordt 24U een verlengstuk van
je acquisitie. Handig!

Voor additionele evenementen brengen we een bedrag in rekening. Dat is nodig om het te kunnen organiseren.
Omdat we het bedrag al bij de aankondiging van het evenement vermelden, besluit jij natuurlijk zelf of je het
dat waard vindt.

➜



08
Waar houd ik me aan?

De betaling voor je lidmaatschap maken we graag zo makkelijk mogelijk voor je. Eenmaal per jaar ontvang je van 
ons een factuur voor je lidmaatschap van 24U. De betaling vindt vooraf plaats en de prijzen zijn exclusief btw, tenzij 
anders aangegeven. Tegen een kleine toeslag kan je ook in 12 termijnen betalen, mocht dat voor jouw 
administratie handiger zijn.

Betaling in 12 termijnen betekent overigens niet dat het lidmaatschap maandelijks kan worden opgezegd: alle lid-
maatschappen gelden voor de duur van een jaar. 24U heeft het recht om de kosten van het lidmaatschap jaarlijks 
te wijzigen, maar we zullen dit altijd even kortsluiten met je.

Onze facturen kennen een betalingstermijn van 14 dagen. Verzuim je de betaling, dan ben je ons de wettelijke 
handelsrente vanaf de vervaldatum verschuldigd èn je moet ons de rechtsbijstands- en proceskosten vergoeden. 
Reken op tenminste € 500,-; dat is een hoop geld. Betaal dus op tijd!
Niet betalen is niet meedoen, simpel. Zonder gekheid: 24U behoudt zich het recht voor om een lid niet toe te laten 
bij evenementen als niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Uiteraard is het uitgesloten dat je vorderingen 
op 24U zou verrekenen. Dit mag alleen als er sprake is van faillissement van 24U. 

09
Onvoorziene zaken. En dan?

Niet te hopen, maar sommige omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat 24U haar verplichtingen tijdelijk niet 
kan uitvoeren en moet opschorten. Dat mag alleen wanneer de situatie niet verwacht kon worden bij het sluiten van 
het lidmaatschap. Bovendien moeten deze onvoorziene omstandigheden buiten de invloedssfeer van 24U liggen. 
Als we er niets aan konden doen, simpel gezegd.

Duurt dit alles langer dan 6 maanden? Dan is opschorten niet meer toegestaan. Na 6 maanden kan de overeen-
komst worden ontbonden - uitsluitend voor het deel van de verplichtingen dat niet is nagekomen. Je hebt als lid in 
dat geval nog geen recht op vergoeding van geleden of te lijden schade.  

10
Potje gebroken? 

Als jij schade lijdt die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van 24U, dan vóelen we ons 
niet alleen aansprakelijk, maar dan zíjn we dat ook. Die schade zal dus vergoed worden. Wel zit daaraan een be-
perking. De hoogte van de vergoeding is maximaal het bedrag dat 24U voor het lidmaatschap van het lopende jaar 
in rekening bracht, exclusief btw.

We vergoeden geen bedrijfsschade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade en gederfde winst. Ook schade veroorzaakt 
door derden die 24U heeft ingeschakeld, valt buiten de aansprakelijkheidsregeling. En tot slot: we helpen je graag 
om zoveel mogelijk mooie resultaten te behalen, maar we zijn niet aansprakelijk voor niet-behaalde resultaten. 

➜
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