Algemene voorwaarden
van TOM’s Businessclub, Januari 2018
Definities:
TOM’s bc: TOM’s Businessclub te Enschede.
TOM-member: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich als deelnemer van
de Businessclub heeft ingeschreven bij TOM’s Businessclub.
Contactpersoon: De natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van de aan de
TOM’s Businessclub verbonden faciliteiten.
Inschrijfformulier: Het formulier dat gebruikt wordt voor de aanvraag van de deelname
van TOM’s Businessclub.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen TOM’s Businessclub en de TOM-Member met
betrekking tot de deelname van de Businessclub.
Faciliteiten: Lidmaatschap en recht op het programma van TOM’s Businessclub.

Dit geldt ook als wegens onvoldoende bestedingsruimte geen automatisch incasso kan
worden afgeboekt.
d. Indien de contributie na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan, is de TOMmember verplicht TOM’s bc vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens
renteverlies te betalen gelijk aan de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
e. TOM’s bc is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling haar vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau en
die met de invordering te belasten. De kosten, verband houdende met zowel invordering in als
buiten rechte, komen geheel voor rekening van de TOM-member. De buitengerechtelijke kosten
bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 50,00.

1. ALGEMEEN/TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
a. D
 eze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of aanbiedingen van TOM’s
bc en elke rechtsbetrekking tussen TOM’s bc en de TOM-member.
b. B
 edingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden
slechts indien en voor zover zij in overleg met TOM’s bc schriftelijk tot stand zijn gekomen en
als zodanig zijn aanvaard.
c. Door TOM’s bc gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
d. In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen TOM’s bc en een TOM-member eindigt, blijven
deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de
afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
e. TOM’s bc is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden
ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

5. VERPLICHTING VAN TOM’S BUSINESSCLUB
Aan de zijde van TOM’s Businesscub bestaat een inspanningsverplichting om de faciliteiten die
aan het TOM’s bc lidmaatschap zijn zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de TOM-member te
verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande middelen en faciliteiten.

Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van
een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina van de TOM’s Businessclub. Indien een TOM-member de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst
bij aangetekend schrijven op te zeggen per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht
worden. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats
van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de TOM-member geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
2. HET INSCHRIJFFORMULIER EN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
a. D
 e overeenkomst komt tot stand na acceptatie door het bestuurvan TOM’s bc van een ingevuld
en ondertekend inschrijfformulier.
- De ondertekening van het inschrijfformulier dient uitsluitend te geschieden door degene die
feitelijk als TOM-member wordt ingeschreven.
- De ondertekening van het inschrijfformulier bij een rechtspersoon dient uitsluitend te
geschieden door de persoon die bevoegd is namens de rechtspersoon de rechtshandeling
aan te gaan.
b. Indien de persoon die op het inschrijfformulier als contactpersoon staat vermeld niet tevens de
persoon is die blijkens het uittreksel van de kamer van koophandel bevoegd is namens de TOMmember de overeenkomst te sluiten, dient deze contactpersoon zijn bevoegdheid tot het sluiten
van de overeenkomst namens het TOM member op andere wijze schriftelijk aan te tonen.
c. Indien op enigerlei wijze mocht blijken dat deze contactpersoon niet bevoegd was namens de
TOM- deelnemer de rechtshandeling aan te gaan, is de contactpersoon persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
d. TOM’s bc heeft te allen tijde het recht een nieuwe inschrijv ing zonder opgaaf van redenen
te weigeren.
3. DE OVEREENKOMST
a. T enzij anders vermeld, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden.
Na afloop van deze termijn vindt stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de TOM-member of door TOM’s bc zoals nader omschreven
in artikel 3b en 3c.
b. O
 pzegging van de overeenkomst door de TOM-member kan uitsluitend plaatsvinden bij
aangetekend schrijven, welke opzegging minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het
lidmaatschapsjaar bij het secretariaat van TOM’s bc moet zijn ontvangen.
c. T OM’s bc heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, waarbij een opzegtermijn
van minimaal 2 maanden in acht dient te worden genomen.
d. De jaarlijkse contributie voor het deelnemersschap van TOM’s bc geschiedt door automatische
incasso op de eerste van de kalendermaand volgend op de datum van inschrijving.
e. Wijzigingen in de contributie voor het nieuwe lidmaatschapsjaar zullen door TOM’s bc tijdig,
dat wil zeggen minimaal 3 maanden voor het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar,
worden bekend gemaakt door middel van een schriftelijke mededeling aan de TOM-member. Na
mededeling van de wijziging in de contributie voor het nieuwe lidmaatschapsjaar heeft de TOMmember de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, daarbij rekening houdende met de
geldende opzegtermijn van minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar.
4. BETALING
a. D
 e contributie als vermeld op de door TOM’s bc aan de TOM-member gezonden factuur
geschiedt door automatische incasso op de eerste van de kalendermaand volgend op de
inschrijving. Eerst nadat TOM’s bc volledige betaling heeft ontvangen van de door de TOMmember verschuldigde contributie, kan de TOM-member aanspraak maken op de faciliteiten die
aan TOM’s bc verbonden zijn.
b. B
 etalingen dienen door de TOM-member te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de TOM-member op verrekening met een
vordering op TOM’s bc is uitgesloten.
c. D
 e TOM-member is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE TOM-MEMBER EN DE CONTACTPERSOON
a. D
 e TOM-member en de contactpersoon zullen zich onthouden van handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan TOM’s bc schade lijdt en/of tengevolge waarvan de goede naam van
TOM’s bc in diskrediet kan worden gebracht.
b. V
 oor schade, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel zijn de TOM-member en de
contactpersoon hoofdelijk aansprakelijk.
c. T OM’s bc behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de faciliteiten en privileges die aan het
TOM- membership zijn verbonden met onmiddellijke ingang aan de TOM-member en de
contactpersoon te ontzeggen, wanneer de TOM-member en/of de contactpersoon handelen/
handelt in strijd met het in dit artikel gestelde. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in dit
artikel kan TOM’s bc in afwijking van het bepaalde in artikel 3 de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat zij daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te nemen. In geval
van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen
krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.
7. PERSOONSGEGEVENS
De TOM-member geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te
verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die TOM’s bc gebruikt
in het kader van haar administratie voor het deelnemersschap. Deze persoonsgegevens worden
steeds met inachtneming van de geldende wetgeving (wet bescherming persoonsgegevens)
opgeslagen en beheerd.
8. ONTBINDING
a. T OM’s bc is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze
te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de TOM-member en/of de contactpersoon
bij de inschrijving verkeerde of valse (persoons)gegevens heeft doorgegeven.
b. T OM’s bc heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de TOM-member in staat
van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel
voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd, de TOM-member onder curatele wordt
gesteld, toelating tot de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. In geval
van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen
krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.
9. OVERMACHT
In geval van overmacht kan de TOM-member TOM’s bc nimmer op haar verplichtingen
aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien TOM’s bc niet aan haar verplichtingen
kan voldoen vanwege oorlog of oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan apparatuur, storing in levering
van energie, storing in communicatieve verbindingen.
10. SLOTBEPALINGEN
a. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak
of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige
bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal
worden gegeven.
b. W
 ijzigingen in de bevoegdheid van de TOM-member van zijn vertegenwoordigers of
gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover TOM’s bc eerst van kracht worden nadat TOM’s bc daarvan schriftelijk
in kennis is gesteld.
c. D
 e TOM-member is verplicht van iedere adreswijziging of wijziging in de factuurgegevens per
omgaande schriftelijk mededeling te doen aan TOM’s bc.
d. De TOM-member dient in geval van een faillissement surséance van betaling of schuldsanering
TOM’s bc hiervan per omgaande schriftelijk in kennis te stellen.
e. De rechten die verbonden zijn aan het deelnemersschap van TOM’s bc zijn nimmer overdraagbaar aan derden.
f. D
 e algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van TOM’s bc (www.tomsBusinessclub.nl) en zijn daar te downloaden. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door
TOM’s bc. De algemene voorwaarden zijn voorts gedeponeerd bij de kamer van koophandel
te Enschede. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van een
gerechtelijke procedure zal de rechtbank te Almelo bij uitsluiting bevoegd zijn om daarvan
kennis te nemen.

