Voorwaarden voor leden en niet-leden van het KNGF voor deelname aan:
a.
Centraal Kwaliteit Register
b.
IOF-deelname
c.
Klachtenregeling van het KNGF
(Bovenstaande nader te noemen a, b en/of c)
Betalingsvoorwaarden leden
1.
Dit zijn de voorwaarden voor leden van het KNGF (uitgesloten hiervan zijn
studentleden) om deel te nemen aan onder a, b en/of c van bovenstaande.
2.
Door deelname a, b en/of c gaan leden van het KNGF uitdrukkelijk akkoord met deze
betalingsvoorwaarden.
3.
Aan Geregistreerden die lid zijn van het KNGF wordt per kalenderjaar een door het
KNGF vastgesteld bedrag in rekening gebracht per register.
4.
Als de deelname van a in de loop van een kalenderjaar begint, wordt genoemd bedrag
in rekening gebracht naar rato van het aantal resterende maanden gedurende dat eerste
kalenderjaar.
5.
De kosten voor deelname worden jaarlijks vooraf ineens in rekening gebracht.
6.
Het KNGF behoudt zich het recht voor het jaarbedrag op elk moment te wijzigen.
7.
Bij een verhoging van het jaarbedrag hebben de deelnemers het recht hun deelname
aan a, b en/of c te beëindigen binnen een maand nadat de verhoging is medegedeeld.
De aankondiging van die beëindiging dient schriftelijk te gebeuren binnen 30 dagen
na de genoemde mededeling van verhoging. Indien niet op deze manier wordt
beëindigd dan gaat de deelnemer akkoord met de verhoging.
8.
Opzegging van a, b en/of c kan alleen per het einde van een kalenderjaar, waarbij een
opzegtermijn van minimaal een maand in acht genomen moet worden.
Betalingsvoorwaarden niet-leden
1.
Dit zijn de voorwaarden voor niet-leden van het KNGF (en studentleden) om deel te
nemen aan onder a, b en/of c van bovenstaande.
2.
Door deelname aan a, b en/of c van het KNGF gaan niet-leden van het KNGF
uitdrukkelijk akkoord met deze betalingsvoorwaarden.
3.
Aan niet-leden die deelnemen aan a en/of b wordt per kalenderjaar een door het
KNGF vastgesteld bedrag vooraf in rekening gebracht .
4.
Aan niet-leden die deelnemen aan c wordt per kalenderjaar een door het KNGF
vastgesteld bedrag in rekening gebracht en bij eerste inschrijving de
administratiekosten.
6.
Als de deelname aan a, b en/of c in de loop van een kalenderjaar begint, wordt
genoemd bedrag in rekening gebracht naar rato van het aantal resterende maanden
gedurende dat eerste kalenderjaar.
7.
Bij eerste deelname aan c worden administratiekosten in rekening gebracht.
z.o.z.
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Algemene voorwaarden
1.
De kosten voor deelname worden jaarlijks vooraf ineens in rekening gebracht.
2.
Het KNGF behoudt zich het recht voor het jaarbedrag op elk moment te wijzigen.
3.
Bij een verhoging van het jaarbedrag hebben de deelnemers het recht hun deelname
aan a, b en/of c te beëindigen binnen een maand nadat de verhoging is medegedeeld.
De aankondiging van die beëindiging dient schriftelijk te gebeuren binnen 30 dagen
na de genoemde mededeling van verhoging. Indien niet op deze manier wordt
beëindigd dan gaat de deelnemer akkoord met de verhoging.
4.
Opzegging van a, b en/of c kan alleen per het einde van een kalenderjaar, waarbij een
opzegtermijn van minimaal een maand in acht genomen moet worden.
5.
Indien gedurende een kalenderjaar wordt opgezegd vindt geen creditering plaats over
de resterende maanden van dat kalenderjaar.
6.
Betaling van een factuur moet geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
7.
Als de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum volledig is gebeurd, is de
schuldenaar in verzuim zonder dat in gebreke stelling is vereist.
8.
Vanaf het moment en voor de duur van verzuim wordt de schuldenaar buitengesloten
van Registratie in het register maar zijn verplichtingen blijven in stand.
9.
Indien de schuldenaar in verzuim verkeert wordt de schuldenaar buitengesloten van
IOF deelname voor de duur van het verzuim maar zijn verplichtingen blijven in stand.
10.
Vanaf het moment en voor de duur van verzuim wordt de schuldenaar buitengesloten
van de klachtenregeling maar zijn verplichtingen blijven in stand.
11.
Indien de schuldenaar in verzuim verkeert, is het KNGF gerechtigd
incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de
incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten en
de wettelijke rente) komen voor rekening van de schuldenaar.
Inschrijving/uitschrijving
1.
Inschrijving voor IOF-deelname; klachtenregeling en Centraal Kwaliteitsregister met
terugwerkende kracht is niet mogelijk.
2.
Opzegging voor een register kan uitsluitend schriftelijk bij het KNGF Hoofdkantoor,
afdeling registratie.
3.
Opzegging van een klachtenregeling kan uitsluitend schriftelijk bij het KNGF
Hoofdkantoor, afdeling registratie.
4.
Opzegging van een IOF-deelname kan uitsluitend schriftelijk bij het KNGF
Hoofdkantoor, afdeling IOF-administratie.
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