Algemene voorwaarden en spelregels Club van 25
Deze algemene voorwaarden zijn voorwaarden waarop de in Nederland gevestigde Club van 25 haar
diensten verleent aan haar leden en gevende spelregels weer waaraan de aangesloten leden zich
dienen te houden.
Artikel 1 Definities
Onder de volgende woorden wordt in deze algemene voorwaarden telkens het volgende verstaan:
1.1 Club van 25
De “Club van 25” is de handelsnaam van een commercieel netwerk en daarom geen
rechtspersoon in de zin BW2: Rechtspersonen (art. 3---48). In bepaalde plaatsen en regio’s zijn
één of meerdere netwerkgroepen actief, die onder de naam “Club van 25” (waaraan eenfictieve
naam, zoals de plaats en/of het tijdstip, ter onderscheiding na schriftelijke toestemming van de
CCO kan zijn toegevoegd) naar buiten treden. Elke plaatselijke of regionale Club van 25 bestaat
uit maximaal 25 clubleden (zie hierna 1.4).
1.2 Centrale Club Organisatie
De Centrale Club Organisatie (afgekort: CCO) is een onderdeel van Brevent, gevestigd Dam 32a te
1506BE Zaandam, gemeente Zaanstad, ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder
nummer 34267464.
1.3 City Club Coördinator
De City Club Coördinator (afgekort CCC) is een natuurlijke persoon, die --- onder leiding van de
CCO --- belast is met het opzetten, het organiseren en begeleiden van de plaatselijke of
regionale club van 25.
1.4 Clublid
Een clublid is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (vertegenwoordigd door een
natuurlijke persoon), die de bijeenkomsten van een plaatselijke of regionale Club van 25 kan
bijwonen en daarvoor een vergoeding (hierna ook contributie genoemd) aan de CCO heeft
betaald. Een clublid kan slechts bij één plaatselijke of regionale Club van 25 zijn aangesloten.

1.5 Lidmaatschap
Het lidmaatschap is de bevoegdheid van een clublid om de bijeenkomsten bij te wonen van de
plaatselijke of regionale Club van 25, waarbij het clublid is aangesloten.
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1.6 Introducee
Een introducee is een persoon die belangstelling heeft getoond voor het lidmaatschap van een Club
van 25. Na schriftelijke toestemming van de CCO en/of CCC heeft de introducee het recht om
maximaal 2 bijeenkomsten van een plaatselijke of regionale Club van 25 bij te wonen, zonder dat
hieruit verdere verplichtingen uit voortvloeien.
1.7 Formule (Club van 25 business doelstellingen)
Elke club van 25 werkt overeenkomstig het door de CCO ontwikkeld concept en de door de CCO
opgestelde formule, die verwoord is in de Club van 25 businessdoelstellingen. Deze formule vormt
een onlosmakelijk geheel met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, waaronder begrepen het
lidmaatschap van de Club van 25, tussen de CCO, de plaatselijke of regionale Club van 25, de CCC en
het clublid, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen de
CCO met niet hiervoor genoemde partijen.
Artikel 3 Centrale Club Organisatie
De CCO is eigenaar van het totale concept van de Club van 25, waaronder de formule, de huisstijl, De
(handels)naam, het merk, de website en het ledenbestand, alsmede alle overige immateriële zaken die
reeds door de CCO en/of derden (waaronder begrepen de CCC en clublid) ontwikkeld zijn en in de
toekomst nog ontwikkeld zullen worden in het kader van de Club van 25is uit dien hoofde
verantwoordelijke voor:
--- Het bewaken van de “Club van 25 business doelstellingen”
--- Het landelijk promoten en uitbreiden van het netwerk, waaronder het beheer van de
website, sociale media, verzorgen van de onderlinge contacten tussen de verschillende
“Clubs van 25”
--- Begeleiding en ondersteuning van de CCC
--- Het verzorgen van de administratieve zaken, waaronder de ledenadministratie en incasso
lidmaatschapsgelden
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Artikel 4 Club van 25
De CCO richt – eventueel in samenwerking met de CCC – in een plaats of regio een of meerdere Clubs
van 25 op. Iedere plaatselijke of regionale club van 25 telt maximaal 25 clubleden, die onderling niet
concurrerend zijn. Iedere Club van 25 komt in overleg met haar clubleden 25 maal per jaar bijeen. Op
iedere bijeenkomst wordt ontbijt, lunch of diner geserveerd (is onderdeel van het concept), tenzij de
clubleden na schriftelijke toestemming van de CCO besluiten hiervan af te zien. De bijeenkomsten zijn
uitsluitend toegankelijk voor clubleden (of introducees) en hebben een programma met vaste
onderdelen. Tijdens deze bijeenkomsten leggen de clubleden zakelijke contacten. Bijeenkomsten
worden bij voorkeur op een vaste locatie gehouden, waarbij een paar keer per jaar het bedrijf / de
organisatie van een der clubleden wordt bezocht.
Artikel 5 City Club Coördinator
De CCC wordt voor een bepaalde termijn aangesteld door de CCO. De CCO sluit met de CCC een
schriftelijke overeenkomst, waarin onder meer de taken en verantwoordelijkheden van de CCC zijn
bepaald. De CCC is verantwoordelijk voor de plaatselijke of regionale Club van 25, waarvoor de CCC is
aangesteld.
Artikel 6 Clublid
Totstandkoming van het lidmaatschap
Om als clublid te kunnen toetreden, dient de desbetreffende persoon als introducee tenminste één
bijeenkomst van de betreffende plaatselijke of regionale Club van 25 te hebben bijgewoond. Een
introducee mag niet meer dan twee bijeenkomsten bijwonen. Indien iemand lid van een plaatselijke of
regionale Club van 25 wenst te worden, dient een aanvraagformulier te worden ingevuld en dient dit
formulier na ondertekening te worden gezonden aan of worden gemaild naar de CCO. Met het
ondertekenen van het aanvraagformulier gaat het clublid akkoord met deze algemene voorwaarden en
de spelregels die voor het lidmaatschap gelden. De CCO bepaalt – eventueel in overleg met de CCC – of
de aanmelder als clublid van de desbetreffende plaatselijke of regionale Club van 25 wordt toegelaten.
De CCO kan te allen tijde om welke reden dan ook een lidmaatschap weigeren, behoudens indien een
zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 qua ter Wetboek
van Strafrecht (discriminatie).
Een persoon is eerst clublid nadat hij hiervan schriftelijk of per email in kennis is gesteld door de CCO en
de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap(hierna: contributie) heeft voldaan.
Duur van het lidmaatschap en contributie
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tenminste 3 maanden. Het clublid heeft hierbij
de keuze tussen lidmaatschap voor een periode van 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. Bij
tussentijdse beëindiging is het clublid de volledige contributie voor de aangegane periode verschuldigd
en vindt er geen restitutie plaats. Na de duur van voormelde periode heeft het clublid het recht een
lidmaatschap voor een nieuwe aansluitende periode aan te gaan, tenzij de CCO uiterlijk één maand aan
het betreffende clublid heeft meegedeeld dat het lidmaatschap niet kan worden verlengd. Een dergelijk
besluit behoeft door de CCO niet nader te worden toegelicht en dit besluit kan voor het clublid nimmer
leiden tot recht op een vergoeding van (gemeende) schade. Voor de aanvang van de nieuwe periode
dient het clublid zijn contributie te hebben voldaan. De CCO heeft het recht om de contributies aan te
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passen. Een contributieaanpassing gaat in na afloop van de periode waarvoor het lidmaatschap is
aangegaan en geldt derhalve voor de eerstvolgende periode. Indien tussentijds het btw wordt gewijzigd,
zal deze wijziging direct van toepassing zijn voor de lopende periode.
Veranderingen
Indien clubleden veranderen van branche/ bedrijf, dienen zij een nieuw aanvraagformulier in te vullen
en schriftelijk akkoord/ toestemming te krijgen van CCO alvorens zij deze nieuwe branche als lid te
kunnen betrekken.
Indien een clublid van regio / Club van 25 wilt veranderen, dient de clublid eerst schriftelijk akkoord te
krijgen van CCO. Zij dienen een nieuw aanvraagformulier in te vullen voor de desbetreffende, (nieuwe)
Club van 25.
Als een clublid een bijeenkomst van een andere Club van 25 wenst bij te wonen(als introducee),
dient die zich eerst aan te melden bij de CCO of CCC van de desbetreffende Club van 25 via de
website www.clubvan25.nl
Rechten clublid
Het clublid heeft het recht de bijeenkomsten bij te wonen van de Club van 25, waarbij hij is aangesloten
en deel te nemen aan de activiteiten die deze Club van 25 organiseert. Een clublid heeft het recht op
exclusiviteit. Dit houdt in dat er geen concurrenten (dezelfde branche, diensten, producten) lid kunnen
worden van de plaatselijke of regionale club van 25 waarbij hij is aangesloten. Dit geldt niet – in geval
van kennismaking --- voor een introducee, die in dezelfde of soortgelijke branche werkzaam is, waarbij
de introducee te voren is geïnformeerd, dat de introducee uitsluitend van een andere Club van 25 lid
kan worden.
Verplichtingen clublid
Een clublid heeft onder meer de volgende verplichtingen:
--- Tenminste 80 % aanwezigheid op de georganiseerde bijeenkomsten door de Club van 25. Dit
komt overeen met 20 bijeenkomsten op jaarbasis. Bij afwezigheid mag een clublid zich laten
vervangen door een persoon, die in zijn organisatie werkzaam is en daar min of meer
dezelfde werkzaamheden verricht en/of een soortgelijke functie bekleedt.
--- Zich te onthouden van negatieve publiciteit met betrekking tot de club van 25 en haar
clubleden en de organisatie (CCO en CCC).
--- Minimaal eenmaal (per 3 aaneengesloten jaren) voor de Club van 25 een presentatie te
geven en/of een gratis bedrijfsactiviteit te leveren aan de club van 25 en/of aan haar
clubleden.
--- De andere clubleden te introduceren bij relaties binnen zijn netwerk (een en ander binnen de
aanwezige mogelijkheden en omstandigheden).
--- Introducties zo spoedig mogelijk te melden bij de CCO, alsmede te melden wanneer een
introductie heeft geleid tot een opdracht. Deze informatie dient door de CCO en CCC
vertrouwelijk te worden behandeld en mag door de CCO en CCC slechts anoniem worden
gebruikt om successen van de Club van 25 (in algemene zin verwoord) kenbaar te maken.
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Artikel 7 Club van 25 business doelstelling
In deze formule zijn de doelstellingen en werkwijze van Club van 25 en haar organisatie vastgelegd. De
formule heeft ten doel de Club van 25 voor alle betrokkenen tot een succes te maken. Indien blijkt dat
de formule gewijzigd dient te worden, heeft de CCO het recht om deze wijzingen in de formule aan te
passen. De CCO informeert de CCC en de clubleden tijdig over de voorgenomen wijzigingen.
Indien de CCC en/of de clubleden niet akkoord gaan met deze voorgenomen wijzigingen, hebben zij
e
het recht de overeenkomst met de CCO met ingang van de 1 dag van de eerstvolgende
kalendermaand op te zeggen. In dit geval is de CCO verplicht de lidmaatschapsgelden over de nog niet
verstreken perioden te restitueren.
Artikel 8 Immateriële zaken
Het is verboden voor clubleden, CCC en/of derden om de huisstijl en ander drukwerk van Club van 25
(onder andere logos, namen, slogans etc) te distribueren, verkopen van een eigen product en/of dienst
of te gebruiken voor eigen promotie, zonder schriftelijk toestemming van de CCO. De gehele huisstijl,
concept en merk blijft in eigendom van de organisatie van Club van 25.
Artikel 9 Geheimhouding
Mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het de CCO, de CCC en het clublid
verboden de ledenlijsten van de “Club van 25” openbaar te maken en/of te gebruiken voor andere
doeleinden dan waarvoor zij zijn verzameld. Eveneens dienen de CCO, de CCC en het clublid absolute
geheimhouding te bewaren over alle feiten en bijzonderhedenbetreffende de Club van 25 die door
bekendmaking het belang van de organisatie (in de ruimste zin van het woord) kunnen schaden.
Artikel 10 Overmacht
1. De CCO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de CCC en/of het clublid,
indien de CCO daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien
of niet---voorzien, waarop de CCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de CCO niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CCO of van derden daaronder
begrepen. De CCO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de CCO zijn verbintenis had
moeten nakomen.
2. De CCO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
3. Voor zoveel de CCO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de CCO gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen in mindering te brengen op de te crediteren contributies over
de lopende periode.
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Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien de CCO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
2. De CCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de CCO is
uitgegaan van door of namens een clublid en/of de CCC verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. De aansprakelijkheid van de CCO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indiende schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van de CCO of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de CCO partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de CCO het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de rechtsbetrekking met de CCO.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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Club van 25: De 25 business doelstellingen
Hieronder treft u een overzicht van de 25 business doelstellingen die Club van 25 hanteert.
1. Lokaal gericht
De leden van de plaatselijke Club van 25 zijn voornamelijk in dezelfde regio werkzaam

2. Maximaal 25 leden per Club van 25
Club van 25 bestaat uit 25 leden per Club, allemaal met een andere branche
3. Geen concurrentie binnen een Club van 25
In elke Club van 25 heerst er geen concurrentie, dit betekent dat elk lid een
andere branche vertegenwoordigd. Elke branche mag lid worden en van elke
grootte.
4. Vaste dagen en tijden
Club van 25 werkt met een vast concept, waarbij elke Club van 25op een vaste dag
en een vast tijdstip (ontbijt, lunch of diner) op een vaste locatie.
5. Vast Programma / Agenda
De bijeenkomsten hebben een vast programma welke begeleid wordt door de
plaatselijke City Club Coördinator.
6. Vaste besloten locatie
De bijeenkomsten van elke Club van 25 wordt op een vaste, besloten locatie
georganiseerd.
7. Maximaal 25 bijeenkomsten op jaarbasis
Op jaarbasis worden er maximaal 25 reguliere bijeenkomsten georganiseerd door de
City Club Coördinator.
8. Interesse Lidmaatschap maximaal 2x vrijblijvend deelnemen aan bijeenkomst
Elke geïnteresseerde mag maximaal 2 maal vrijblijvend deelnemen aan een
Club van 25 bijeenkomst. De enige kosten zijn de ‘food and beverage’ kosten
die men moet voldoen aan het restaurant. Nadat men maximaal 2 maal
heeft deelgenomen aan een bijeenkomst, besluit men of hij/zij lid wordt van
Club van 25 (let op; branche moet nog beschikbaar zijn). Lid worden gaat
enkel en alleen via de Centrale Club Organisatie. Men vult vooraf een
aanvraagformulier in.

9. Lidmaatschappen Club van 25
Club van 25 beschikt over een drietal lidmaatschappen, te weten 3 maanden/
6 maanden en 12 maanden. Het lidmaatschapsgeld is een vast bedrag per maand en
wordt door de CCO bepaald.
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10. Gratis activiteit van clublid aan Club van 25 / Clubleden
Elk clublid stemt in dat hij/zij een gratis bedrijfsactiviteit geeft aan de Club van 25 cq
clubleden. Deze gratis bedrijfsactiviteiten gaan in overleg met de CCC en/of CCO.
11. Twee---wekelijkse bijeenkomsten
In principe is er elke 2 weken een bijeenkomst van een Club van 25, afgezien van
eventuele feestdagen/vakanties.
12. Aanwezigheid
Elk clublid stemt toe om 80% aanwezig te zijn bij de reguliere bijeenkomsten.
13. City Club Coördinator
Elke Club van 25 wordt begeleid door een City Club Coördinator. De clubleden
wenden zich tot de plaatselijke City Club Coördinator. Elke City Club Coördinator is
aangesteld door de Centrale Club Organisator.
14. Heldere Communicatie
Binnen Club van 25 geldt een heldere communicatie, met daarbij korte lijnen. Zo
heeft een City Club Coördinator rechtstreeks contact met de Centrale Club
Organisatie. Clubleden hebben rechtstreeks contact met de eigen City Club
Coördinator.
15. Heldere afspraken aanmelden/ lidmaatschap/ commissie
Er is een duidelijke structuur over hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden om
vrijblijvend deel te nemen aan een bijeenkomst. Hoe geïnteresseerden lid kunnen
worden.
16. Duidelijke spelregels opzeggen lidmaatschap
Indien een lid het lidmaatschap wilt stopzetten gelden duidelijke regels.
17. Facturen
Zowel de leden en City Club Coördinators ontvangen van de Centrale Club
Organisatie facturen oa met betrekking tot lidmaatschappen.
18. Ontbijt/Lunch/ Diner
Elke Club van 25 wordt georganiseerd op een vast tijdstip inclusief Ontbijt, lunch op
diner.
19. Speciale bijeenkomsten
Naast de reguliere bijeenkomsten worden er door de Centrale Club Organisatie ook
speciale bijeenkomsten georganiseerd, denk hier bij aan een provinciale of landelijke
bijeenkomst.
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20. Goed doel
Club van 25 is maatschappelijk betrokken en steunt een goed doel, dit kan zijn per
Club van 25 voor een regionaal goed doel maar kan ook voor de gehele Club van 25
een landelijk goed doel betreffen. Alle leden stemmen in om een eigen steentje bij te
dragen aan dit goede doel. Een goed doel kan een eenmalig karakter hebben of voor
een langere periode.

21. Online platform
Op de website van Club van 25 is een inloggedeelte waar clubleden en/of
coördinators in kunnen loggen. Hierop kunnen bedrijfsgegevens geplaatst worden
maar ook vragen.
22. Vraag maar Raak
Club van 25 heeft een methode ontwikkeld genaamd: Vraag maar Raak. Hier wordt in
groepsverband door elke deelnemer een zakelijke vraag gesteld aan de overige
groepsleden. Op deze vraag worden tips/ antwoorden en contacten gegeven, zodat de
vraagsteller na afloop van de Club van 25 bijeenkomst verder aan de slag ermee kan.
23. Nieuwsbrieven/ mailings
Op regelmatige basis ontvangen leden (en geïnteresseerden) digitale nieuwsbrieven
van Club van 25. Hierin staan algemene nieuwtjes van Club van 25 maar ook op de
lokale Club van 25 gerichte nieuwsitems.
24. Business programma’s en online trainingen
Club van 25 heeft meerdere ondernemers programma’s en workshops ontwikkeld
maar ook online trainingen voor de leden om hun bedrijven verder te ontwikkelen.
Deze programma’s zijn veelal tegen betaling en is niet inbegrepen in het
lidmaatschapsgeld.
25. Overige activiteiten
Naast de reguliere bijeenkomsten worden er ook andere activiteiten georganiseerd,
bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken naar leden. Maar er kan ook een jaarlijks uitje
georganiseerd worden in overleg met Centrale Club Organisator.
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