Lidmaatschapsvoorwaarden Bartering B.V., hierna te noemen Bartering.

aanhangsel 010710

1

Het lidmaatschap van Bartering heeft een strikt persoonlijk karakter en staat open voor iedereen, zowel voor bedrijven als vrije-beroepsuitoefenaars.
Bartering behoudt zich evenwel het recht voor een aanmelding van het lidmaatschap zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Onder het lidmaatschap dient men niet te verstaan het lidmaatschap van een vereniging, club of iets dergelijks, maar dient men leden te
beschouwen als deelnemers en het lidmaatschap als deelneming "aan" een meerhoekshandel systeem.
2
De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap moeten binnen 14 dagen na factuurdatum in euro's ( € ) aan Bartering worden voldaan.
3
Het lidmaatschap gaat, behoudens niet-acceptatie, in op de dag van aanmelding en geldt voor de periode van 1 jaar.
4
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke opzegging, hetgeen kan geschieden door zowel een lid als Bartering, welke opzegging uiterlijk 3 maanden vóór
het verstrijken van de lidmaatschapstermijn aan de andere partij per aangetekende brief moet worden gedaan, wordt het lidmaatschap automatisch
met 1 jaar verlengd.
5
Het lidmaatschap eindigt:
a door schriftelijke opzegging zoals hierboven (art.4) bedoeld;
Het lidmaatschap eindigt voorts door opzegging door Bartering per aangetekende brief met onmiddellijke ingang ingeval van:
b overtreding van het lid van deze lidmaatschapsvoorwaarden, dan wel enige andere voorwaarden geldende tussen Bartering en het lid;
c wanprestatie jegens een ander lid, overtreding van algemene voorwaarden daaronder begrepen;
d surséance van betaling en/of faillissement van het lid en/of bij uitschrijving uit het handelsregister van het lid.
6
Aanbiedingen van leden, bedrijfspresentaties e.d. zullen de leden regelmatig, per e-mail of via de website van Bartering aangeboden worden of
mondeling worden medegedeeld.
7
Bartering verzamelt en registreert ter bemiddeling aangeboden goederen en/of diensten en zal o.a. door actieve ledenwerving,
transactiebemiddeling, mailing, etc. de omzet van haar leden zoveel mogelijk trachten te bevorderen.
Omzetverhoging is het belangrijkste uitgangspunt van Bartering en haar leden.
8
Bartering beheert als service organisatie het Bartering-rekening-courantsysteem voor haar leden om de betalingen in BarterEuro’s (een door
Bartering gebruikte handelseenheid) tussen de Barteringleden te realiseren.
9
Een door Bartering verstrekte, gevoerde, BarterEuro is paritair met één euro (€) en mag nimmer worden overgedragen op welke titel dan ook noch
op andere wijze direct of indirect ter beschikking worden gesteld aan derden. Onder derden worden tevens overige leden begrepen.
Een BarterEuro mag uitsluitend door het lid, dat volgens de administratie van Bartering hierop gerechtigd is, worden aangewend om betalingen
tussen Barteringleden m.b.t. transacties te realiseren, waarbij de BarterEuro altijd paritair met één euro (€ ) dient te zijn. BarterEuro’s kunnen nimmer
in contanten worden opgeëist. Dit laatste leidt slechts uitzondering in de gevallen genoemd in de artikelen 23 b en 23 c, alsmede bij de beëindiging
van een kredietovereenkomst als bedoeld in artikel 22 tussen Bartering en het lid.
10
De door Bartering verstrekte, gevoerde, BarterEuro of BarterEuro’s hierna te noemen: BE.
11
Door registratie als lid geeft het lid aan Bartering het recht om een bemiddelingscommissie in rekening te brengen over de transacties welke met
gebruikmaking van BE tot stand komen. Over het totale transactiebedrag zal een bemiddelingscommissie (zie de artikelen 17 f en 18 h) door lidverkoper aan Bartering verschuldigd zijn.
Deze bemiddelingscommissie dient binnen 14 dagen na factuurdatum in euro's (€) aan Bartering te worden voldaan.
12.
Bartering opent voor ieder lid een rekening-courant en muteert deze rekening alleen aan de hand van ingestuurde, correct en volledig ingevulde en
rechtsgeldig ondertekende door Bartering verstrekte BE-cheque(s)/-overschrijvingsopdracht(en). Alléén de door het bedrijf gemachtigde(n) van het
overboekende lid kan rechtsgeldig overboekingen doen. Het lidnummer, bedrijfsnaam, aantal BE, factuurnummer en datum dienen correct te zijn
aangegeven en de handtekening van de door het bedrijf gemachtigde te zijn geplaatst.. Het BE-saldo van de leden wordt vastgesteld aan de hand
van de administratie van Bartering. Indien een lid meent dat het saldo onjuist is, dient hij zulks binnen één maand na dagtekening van de saldoopgave of het rekeningafschrift bij aangetekende brief aan Bartering te berichten. Indien er, voor zover naar de mening van Bartering, voldoende is
aangetoond dat haar administratie onjuist is, zal zij het BE-saldo corrigeren. Alléén Barteringleden kunnen met elkaar overeenkomsten sluiten
waarbij geheel of gedeeltelijk in BE betaald wordt. Komen lid-verkoper en lid-koper een transactie in BE overeen, dan zal van bedoelde transactie
tenminste 20% van het totale factuurbedrag ( inclusief B.T.W.) in BE moeten geschieden.
13
Wijzigingen van gegevens zoals vermeld op de ondertekende lidmaatschapsaanmelding dienen onmiddellijk schriftelijk aan Bartering medegedeeld
te worden met, indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, een nieuw uittreksel uit het
handelsregister.
14
Bartering treedt uitsluitend op als intermediair tussen lid-koper en lid-verkoper en treedt niet in de rechten en verplichtingen van lid-koper en/of lidverkoper.
15
Bartering aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor goederen of diensten, welke door bemiddeling van Bartering verhandeld of
verricht worden; noch voor verlies, misbruik, namaak en vervalsing van de BE-cheques/-overschrijvingsopdrachten. Bij verlies, diefstal, etc. zijn de
leden verplicht binnen 24 uur Bartering schriftelijk op de hoogte te stellen, alsmede aangifte te doen bij de politie. De algemene rechtsregels,
behorende bij de gesloten overeenkomst tussen lid-verkoper en lid-koper, zijn onverkort van toepassing.
Bij reclamaties dient ook Bartering hiervan in kennis gesteld te worden.
16
Bartering is gerechtigd wijzigingen in de lidmaatschapsvoorwaarden, kosten van het lidmaatschap en bemiddelingscommissies aan te brengen.
Wijzigingen zullen tenminste 3 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk of per e-mail aan de leden worden medegedeeld.
TRANSACTIEVERLOOP BIJ BESTELLING
17

Transactieovereenkomst:
a een lid-verkoper komt een transactie overeen met een lid-koper. Beide leden komen overeen dat deze transactie volledig of voor een deel (tenminste
20% van het totale factuurbedrag, inclusief B.T.W.) in BE zal worden betaald.
De levering van de goederen of diensten kan nu plaatsvinden;
BE-controle ter meerdere zekerheid?:
b lid-verkoper kan nu, ter meerdere zekerheid, alvorens tot levering van de producten of diensten wordt overgegaan, het BE-tegoed van lid-koper bij
Bartering verifiëren. Het BE-tegoed of BE-krediet zal voldoende moeten zijn voor de transactie zoals bedoeld in artikel 17 a;
Vooruitbetaling in BE gewenst?:
c indien door lid-verkoper vooruitbetaling wordt gevraagd stuurt lid-verkoper een factuur aan lid-koper; na ontvangst van de factuur verstrekt lid-koper
een BE-cheque/-overschrijvingsopdracht ten laste van zijn BE-saldo, met aangehecht bijbehorende kopie van de factuur waarop de BE–cheque/overschrijvingsopdracht betrekking heeft, aan Bartering. De overboeking vindt onder uitdrukkelijk voorbehoud van artikel 19 hierna plaats.
De levering van de goederen of diensten kan nu plaatsvinden;
Facturering:
d lid-verkoper stuurt een factuur aan lid-koper;
Betaling in BE/BE-afschrift:
e lid-koper stuurt de (volledig) ingevulde BE-cheque/-overschrijvingsopdracht plus de kopie van de factuur die hierop betrekking heeft naar Bartering.
Bartering behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overboeking niet uit te voeren als het BE-saldo of de BE-kredietlimiet van lid-koper niet
toereikend is voor de overboeking of als de BE-cheque/-overschrijvingsopdracht niet correct (zie o.a. art. 12) is ingevuld. Na ontvangst van een BEcheque/-overschrijvingsopdracht door Bartering debiteert Bartering de BE-rekening van lid-koper en crediteert de BE-rekening van lid-verkoper en
stuurt beiden een rekeningafschrift;
Bemiddelingscommissie:
f voor haar bemiddeling factureert Bartering alleen aan lid-verkoper een commissie van 4% plus B.T.W. over het totale factuurbedrag (inclusief
B.T.W.), genoemd in artikel 17 d.
De commissie-factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum in euro's ( € ) aan Bartering te worden voldaan.

TRANSACTIEVERLOOP BIJ CONTANTE BETALING
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Transactieovereenkomst:
a een lid-verkoper komt een transactie overeen met een lid-koper. Beide leden komen overeen dat deze transactie volledig of voor een deel (tenminste
20% van het totale factuurbedrag, inclusief B.T.W.) in BE zal worden betaald; lid-koper verstrekt nu een ingevulde BE-cheque/overschrijvingsopdracht ten laste van zijn BE-saldo aan lid-verkoper;
BE-controle ter meerdere zekerheid?:
b lid-verkoper kan het BE-saldo van lid-koper verifiëren. Hierna punt 18 d uitvoeren, of;
BE-betalingsgarantie door Bartering gewenst?:
c lid-verkoper dient, als betalingsgarantie door Bartering (zie ook artikel 20), voor de overeengekomen BE-betaling – indien boven BE 300,00 – een
fiat aan te vragen.
Lid-verkoper dient dan de volledig ingevulde BE-cheque/-overschrijvingsopdracht te controleren (zie punt 18 d) en te sturen naar Bartering.
Indien er voldoende saldo of kredietruimte voor de BE-betaling is zal Bartering lid-verkoper, per omgaande een, als betalingsgarantie, 4-cijferige
fiatcode geven. Als er in dit geval niet is voldaan aan punt 18 d, is Bartering gerechtigd de eerder bedoelde fiatcode plus betalingsgarantie in te
trekken. Wanneer het een bedrag betreft beneden de BE 300,00 en als aan punt 18 d is voldaan is geen fiatcode vereist; de BE-cheque wordt in dat
geval door Bartering gegarandeerd; het bij de BE- cheque behorende reçu, ingevuld en ondertekend door lid-koper, is bestemd voor lid-verkoper;
hierna punt 18 e uitvoeren;
Controle BE-cheque/-overschrijvingsopdracht:
d lid-verkoper dient te allen tijde te controleren of de BE-cheque/-overschrijvingsopdracht van lid-koper correct (zonder cardnummer en indien van
toepassing met de fiatcode, zie art. 18 c) is ingevuld..;
Levering:
e lid-verkoper kan nu tot levering van goederen en/of diensten overgaan en geeft lid-koper de factuur;
Verzenden BE-cheque/-overschrijvingspdracht:
f lid-verkoper zendt de BE-cheque/-overschrijvingsopdracht met de kopie van de factuur waarop deze betrekking heeft naar Bartering.
BE-afschrift:
g Bartering debiteert dan de BE-rekening van lid-koper en crediteert de BE-rekening van lid-verkoper en stuurt beiden een rekeningafschrift;
Bemiddelingscommissie:
h voor haar bemiddeling factureert Bartering alleen aan lid-verkoper een commissie van 4% plus B.T.W. over het totale factuurbedrag (inclusief
B.T.W.) genoemd in artikel 18 e.
De commissie-factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum in euro's ( € ) aan Bartering te worden voldaan.
Behalve als de BE-betaling door Bartering gegarandeerd wordt zoals omschreven in artikel 18 c behoudt Bartering zich uitdrukkelijk het recht voor de
overboeking niet uit te voeren als het BE-saldo of de BE-kredietlimiet van lid-koper niet toereikend is voor de overboeking of als de BE-cheque/overschrijvingsopdracht niet correct (zie o.a. art. 12) is ingevuld; in dat geval zal lid-verkoper zelf zijn vordering op lid-koper in euro's moeten innen.
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Indien aan alle lidmaatschapsvoorwaarden van Bartering en transactievoorwaarden van lid-verkoper door zowel lid-koper als lid-verkoper is voldaan
én door Bartering aan lid-verkoper een 4-cijferige fiatcode voor een BE-bedrag is gegeven, garandeert Bartering de BE-betaling door lid-koper. Bij
geschillen in deze is de administratie van Bartering bepalend.
Een correctieboeking van een mutatie van de BE-rekening kan alleen dan worden uitgevoerd als Bartering van beide partijen hiervoor een
schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen.
Indien het lid een kredietovereenkomst heeft gesloten met Bartering, kan het lid in principe debet staan op zijn BE-rekening tot een maximum als
overeengekomen in een separate kredietovereenkomst. Bartering kan een kredietovereenkomst met het lid koppelen aan haar conveniërende
zekerheden zoals borgtochten, verpanding vorderingen op debiteuren, hypothecaire zekerheden, etc..
De kredietovereenkomst eindigt onmiddellijk als kredietnemer of Bartering het Barteringlidmaatschap opzegt.
Een debetstand is vanaf dat ogenblik onmiddellijk opeisbaar in Euro's.
a Na opzegging van het lidmaatschap i.v.m. artikel 5 a, heeft het lid vanaf de datum van opzegging tot aan het einde van zijn lidmaatschapstermijn de
tijd om zijn credit BE-saldo te besteden. Na ontzetting uit het lidmaatschap i.v.m. artikel 5 b en/of 5 c en/of 5 d, heeft het lid maximaal 3 maanden
vanaf de datum van ontzetting, de tijd om zijn credit BE-saldo te besteden. De te verwerken BE-cheque(s)/-overschrijvingsopdracht(en) dienen
uiterlijk op de laatste lidmaatschapsdag door Bartering ontvangen te zijn;
b na opzegging van het lidmaatschap i.v.m. artikel 5 a, dient het lid bij een debet BE-saldo het tekort binnen 1 maand, vanaf de datum van opzegging,
aan te zuiveren. Voor een eventueel resterend debet BE-saldo na afloop van die termijn blijft het lid in zijn vermogen aansprakelijk, terwijl Bartering
het recht heeft het tekort onmiddellijk op te eisen in euro's ( € );
c bij ontzetting uit het lidmaatschap i.v.m. artikel 5 b en/of 5 c en/of 5 d, is het lid direct aansprakelijk voor een resterend debet BE-saldo. Lid is
verplicht het tekort onmiddellijk in euro's ( € ) aan te zuiveren. Voor een eventueel resterend debet BE-saldo blijft het lid in zijn vermogen
aansprakelijk.
Van iedere mutatie in het BE-saldo ontvangen de betrokkenen een BE-rekeningafschrift.
Bartering verstrekt kosteloos aan de leden een door Bartering te bepalen, aantal BE-cheques. De verstrekte BE-cheques zijn niet overdraagbaar en
blijven eigendom van Bartering. Wijzigingen in de tekenbevoegdheid van BE-cheques/-overschrijvingsopdrachten dienen schriftelijk binnen 24 uur
aan Bartering te worden medegedeeld.
De BE-cheques dienen op eerste vordering van Bartering te worden ingeleverd.
Indien Bartering gedwongen wordt een vordering ter incasso te geven, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering voor
rekening van schuldenaar en maakt Bartering vanaf de vervaldag van de uit handen gegeven factuur aanspraak op de wettelijke rente.
Als het lid binnen de gestelde termijn, volgens artikel 2, 17f en 18h, de factuur/facturen niet heeft voldaan, behoudt Bartering zich het recht voor haar
dienstverlening aan het lid, volledig of gedeeltelijk, te stoppen en wel tot het tijdstip dat het lid de verschuldigde factuur/facturen betaald heeft aan
Bartering.
Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende transacties zal bij uitsluiting toepasselijk zijn het Nederlands recht, terwijl alle geschillen tussen
Bartering en een lid, in eerste instantie zullen worden berecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter te 'sHertogenbosch.

