
Lid zijn bij Mooiedingenmakers: 
de algemene voorwaarden 

Onze missie: een sterkere creatieve industrie in Noord-Nederland. Met lokale 
inhuur, meer verbinding, meer werk en sterkere ondernemers met meer kennis. 
Daar werken aan door te verenigen. Nog mooier: jij wordt hier ook onderdeel van. 
We leggen hieronder uit hoe een lidmaatschap bij Mooiedingenmakers werkt.  

1. Definities  

Om te voorkomen dat wij bepaalde woorden anders uitleggen, hebben wij de 
betekenis van de belangrijkste woorden even uitgeschreven: 

● Algemene voorwaarden: dit zijn onze algemene voorwaarden. 
● Diensten: alles wat wij doen binnen het kader van Overeenkomst.  
● Mooiedingenmakers (ook wel wij en ons): de opdrachtnemer die de 

diensten aan je aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 73785245. 

● Overeenkomst: al hetgeen tussen ons is overeengekomen. 
● Jij, jullie: iedere (rechts)persoon waarmee Mooiedingenmakers een 

overeenkomst aangaat, een offerte voor uitbrengt en diensten voor 
verricht. 

● Partij(en), ons: dat zijn wij samen, dus jij en wij. 

I. ALGEMEEN 

Even wat algemene opmerkingen over hoe een l idmaatschap bij 
Mooiedingenmakers werkt. Het heeft onze voorkeur om even met elkaar te bellen, 
appen of mailen om problemen op te lossen. Lukt het allemaal niet, dan pas 
pakken wij deze voorwaarden er even bij.  

2. Toepasselijkheid  

1. Op alle rechtsbetrekkingen met Mooiedingenmakers zijn uitsluitend deze 
Algemene voorwaarden van toepassing. Wij werken gewoon het liefst onder 
onze eigen voorwaarden.  

2. Een Overeenkomst (alsook een wijziging daarin)) komt met ons tot stand 
zodra wij schriftelijk of per mail hebben aangegeven dat wij ergens mee 
instemmen.  

3. Herroepingsrecht  

Op digitale producten, waaronder het lidmaatschap van Mooiedingenmakers, 
geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de Overeenkomst heb je 
aangegeven afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de 
directe levering van de Diensten door Mooiedingenmakers. 

4. Wijzigingen 

1. In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om een Overeenkomst aan te 
passen, in dat geval zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.  

2. Indien jij een Overeenkomst wilt aanpassen vragen wij je om dit tijdig en 
schriftelijk aan ons te melden. Wij kunnen de wijzigingen (zonder daarmee in 
gebreke te komen) weigeren. Pas zodra wij schriftelijk met de wijziging 
hebben ingestemd is de wijziging van kracht. Indien de wijzigingen hogere 
kosten veroorzaken zullen wij dit aangeven.  

5. Duur en beëindiging  

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst kan 
ieder moment worden beëindigd.. Opzegging kan door te mailen naar: 
mooi@mooiedingenmakers.nl.   

6. Medewerking   

1. Wij vragen je om alle gegevens en bescheiden voor de uitvoering van de 
Diensten, tijdig, kwalitatief goed en in gewenste vorm en op de gewenste 
wijze aan ons ter beschikking te stellen.  

2. Wij kunnen niet controleren of de informatie die je aanlevert inbreuk maakt 
op de intellectuele eigendomsrechten van derden, daarom blijf jij 
verantwoordelijk voor deze informatie.  

7. Prijzen 

Mooiedingenmakers heeft het recht de aan jou te berekenen vergoedingen 
jaarlijks per januari aan te passen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig 
mogelijk medegedeeld. Zodra je zakelijk bent ingeschreven geeft de aanpassing 
van de prijs door Mooiedingenmakers je niet het recht de Overeenkomst te 
ontbinden.  

8. Facturering en betaling 

1. Zodra wij een factuur sturen, verwachten wij dat je binnen 21 dagen na 
factuurdatum betaalt, tenzij er een betaling via automatische incasso is 
afgesproken. Bij een automatische incasso zal het bedrag maandelijks van je 
rekening worden afgeschreven.  

2. Bij overschrijding van een door Mooiedingenmakers gesteld termijn of bij 
stornering van een automatische incasso ben je zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim. De kosten voor het werk wat we dan moeten 
doen om het op te lossen brengen we dan in rekening. De werkzaamheden 
kunnen door ons worden opgeschort indien de je ten aanzien van de 
voldoening van een factuur in verzuim bent. 

9. Privacy 

Wij houden ons bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de 
bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij je 
naar de privacyverklaring op onze website.  

10. Klachten 

Mocht je toch niet helemaal tevreden zijn over onze Diensten, laat het ons weten. 
Wij vragen je om je klacht zo snel mogelijk na constatering bij ons bekend te 
maken door te mailen naar: mooi@mooiedingenmakers.nl. 

11. Opschorting en ontbinding 

1. Wij kunnen de Overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van 
ons van mening is dat de uitvoering van de Overeenkomst niet meer kan 
plaatsvinden conform de Overeenkomst. Dit dient schriftelijk aan de andere 
Partij te worden bekend gemaakt.  

2. Mooiedingenmakers behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval 
van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe 
verrichte werkzaamheden.  

3. In geval van een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, 
surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de 
andere Partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een 
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.  

12. Aansprakelijkheid 

1. Alle Diensten worden door Mooiedingenmakers uitgevoerd op basis van een 
inspanningsverbintenis. Wij geven geen garanties op de uitvoering van de 
Diensten. 

2. Onze aansprakelijk is beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de 
werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in 
verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst. De hoogte van het door Mooiedingenmakers te betalen 
schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal de 
factuurwaarde van een maand voorafgaand aan het betreffende feit.  

3. Voorzover je schade hebt geleden die is ontstaan door een onrechtmatige 
daad, opzet en/of grove schuld van Mooiedingenmakers, dan wel van door 
Mooiedingenmakers ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de 
hoogte van het door ons te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de 
factuurwaarde van de Overeenkomst van één maand voorafgaande aan het 
moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van 
samenhangende feiten wordt gezien als één feit.  

4. Mooiedingenmakers is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een 
overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan 
worden nagekomen. 

13. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen auteursrechten, 
ter zake van alle door Mooiedingenmakers vervaardigde zaken en overige door 
ons geleverde zaken berusten bij Mooiedingenmakers, of toeleveranciers, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig 
intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan je  overgedragen. 

14.  Overige bepalingen 

1. Mooiedingenmakers mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar 
gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen. 

2. Op al onze rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing en 
uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Mooiedingenmakers 
is bevoegd om van geschillen kennis te nemen. 



Ⅱ GEBRUIK MOOIEDINGENMAKERS LEDENPLATFORM 

Voor alle leden van Mooiedingenmakers hebben wij een platform waarin wij leden 
bij elkaar brengen, informeren en waar de belangrijkste zaken opstaan. Om het 
platform leuk te houden hebben wij als onderdeel van deze Algemene 
voorwaarden een aantal huishoudelijke regels opgesteld.  

15. Gebruik van het platform  

1. Om het platform leuk voor ons en onze leden te houden, dien je voldoende 
maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van jouw 
account tegen te gaan en dien je de inloggegevens strikt geheim te 
houden. Het is je niet toegestaan de inloggegevens aan anderen te 
verstrekken. Wij willen alleen leden op ons platform hebben, dus gebruik 
van het platform door onbevoegden is niet toegestaan.  

2. Mooiedingenmakers is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor het 
(laten) functioneren van het platform en de inhoud van de informatie op 
het platform. 

3. Wij mogen informatie op het platform wijzigen en/of verwijderen. 

16. Misbruik platform  

1. Het is je niet toegestaan om het platform te gebruiken voor handelingen of 
gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde 
en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan 
onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden op of 
via het platform. 

2. Het is je niet toegestaan het platform: 
a. aan te sluiten op een (ander) netwerk waardoor andere apparaten 

van het platform gebruik kunnen maken; 
b. op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen; 
c. te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of 

berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software; 
d. te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor 

Mooiedingenmakers. 

17. Onderhoud en aanpassingen 

1. Wij zullen ons inspannen om het platform naar behoren en met zorg te laten 
functioneren, maar wij kunnen niet garanderen dat het platform te allen 
tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn.  

2. Bij incidenten of storingen die het gevolg zijn van storingen die buiten de 
verantwoordelijkheid van Mooiedingenmakers vallen, zoals storingen bij een 
(software)provider en/of andere derden, wordt de hersteltijd opgeschort tot 
het moment dat de dienst van de derde weer beschikbaar is. 

18. Gebruiksrecht 

1. Jij krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, 
persoonlijk en herroepelijk recht om het platform te gebruiken.  

2. Je hebt een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd en kan het gebruik van het 
platform op ieder moment beëindigen door een e-mail te sturen naar 
Mooiedingenmakers. 

3. Mooiedingenmakers kan jouw gebruiksrecht van het platform - met 
onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te 
betalen - beëindigen in geval van misbruik van het platform, gebruik van 
platform in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien 
Mooiedingenmakers hinder of schade ondervindt. 

19. Informatieverstrekking 

Door inbreng van informatie in het platform ga je ermee akkoord dat deze 
informatie eventueel kan worden gedeeld met andere derden, conform de 
voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring.  

Ⅲ EVENTS 

Wij van Mooiedingenmakers organiseren ook mooie events om onze leden met 
elkaar in contact te brengen en nog meer kennis te verspreiden. Om deze events 
mogelijk te kunnen maken willen wij graag als onderdeel van deze Algemene 
voorwaarden een aantal dingen met je afspreken.   

20. Events 

1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd toegangsbewijs verstrekt 
door Mooiedingenmakers geeft toegang tot een event van 
Mooiedingenmakers, indien er sprake is van betaalde of exclusieve entree. 

2. Het is je niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 
Mooiedingenmakers het toegangsbewijs te verkopen, te koop aan te 
bieden en/of aan derden te verstrekken.  

3. Je zult bij het bezoeken van een event van Mooiedingenmakers de 
aanwijzingen van de aanwezige medewerkers van de organisatie, politie, 
brandweer, GGD en/of andere bevoegde instanties opvolgen.  

4. Vanaf vijf dagen voor aanvang van het event worden er geen 
terugbetalingen meer door Mooiedingenmakers gedaan.  

21. Toestemming  

Tijdens events van Mooiedingenmakers kunnen foto- en filmopnames worden 
gemaakt van de aanwezigen. Je gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het 
event beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus 
mogelijk ook van jou) en dat deze worden verspreid via alle mogelijke 
mediakanalen van Mooiedingenmakers, dan wel medewerkers van 
Mooiedingenmakers.  

22. Overmacht 

1. In geval van overmacht heeft Mooiedingenmakers de mogelijkheid om een 
event kosteloos te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum.  

2. I n d i e n e e n e v e n t v a n w e g e e e n o v e r m a c h t s i t u a t i e d o o r 
Mooiedingenmakers wordt geannuleerd, zal het aankoopbedrag van het 
toegangsbewijs worden vergoed. Je kunt ten opzichte van 
Mooiedingenmakers geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding 
anders dan de restitutie van het aankoopbedrag.  

23. (Aanvulling) aansprakelijkheid 

1. Het bezoeken van het event geschiedt geheel op eigen risico.  
2. Mooiedingenmakers is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of 

diefstal van bezittingen van event bezoekers. 


