Algemene voorwaarden website Psywijzer
dinsdag 23 februari 2021
Psywijzer Coorporatie UA | KVK nummer 60227680, hierna Psywijzer, heeft algemene voorwaarden
opgesteld om omgang, communicatie en enkele afspraken goed te regelen.
In dit document is een korte inhoudsopgave om eenvoudig te navigeren naar het stuk waar u over
wilt lezen.
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Toepassing
De algemene voorwaarden zoals die in dit document zijn geschreven zijn van toepassing op het
gebruik van de website.
De statuten zoals die op de website www.psywijzer.nl zijn geplaatst en bij ieder
lidmaatschapscontract zijn toegevoegd, zijn leidend voor ieder lid van Psywijzer.

Lid worden
Om lid te worden zijn er een aantal stappen die moeten worden doorlopen.
1. Eerste aanmelding: u meldt u aan via de website.
2. Toestemming ALV: de algemene ledenvergadering moet toestemming geven voor uw
lidmaatschap.
3. Betaling inschrijvingsgeld: u ontvangt een factuur ten behoeve van het inschrijvingsgeld die
u dient te voldoen.
4. Online profiel: U gaat naar www.psywijzer.nl om een online profiel aan te maken en toegang
tot de documentenpagina te krijgen voor leden. Om uw jaarlijkse lidmaatschap af te ronden
voldoet u een betaling via de site.

Betaling
Betaling van het jaarlijkse lidmaatschap gaat via de website. Het inschrijvingsgeld gaat via een aparte
factuur.
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Verlenging en aanpassing contributiebedrag
De jaarlijkse verlenging en de bijbehorende contributie moeten ieder jaar worden voldaan via de
website.
Het contributiebedrag kan jaarlijks wijzigen. Dit bedrag wordt door het bestuur ter goedkeuring
voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering. Dit is conform de statuten. Zodra er een akkoord is
zal dit worden veranderd op de website.

Opzegging
Beëindiging van het lidmaatschap bij Psywijzer wordt gedaan via het formulier op de website.
Opzegging dient volgens de statuten te worden gedaan ten minste vier weken.

Klachten
Voor klachten over de website dient u het feedback formulier in te vullen. De klacht zal vervolgens
binnen 14 dagen worden besproken met het bestuur en u krijgt daarvan een terugkoppeling. U krijgt
na het invullen van uw klacht ook een ontvangstbevestiging binnen twee werkdagen. De verdere
klachtenregeling staat in de statuten beschreven.

Aansprakelijkheid
De informatie die op de website staat is bedoeld ter informatieverstrekking. Er kunnen geen rechten
aan worden ontleend evenzo bestaat er geen mogelijkheid de coörporatie aansprakelijk te stellen.
De aansprakelijkheid staat verder omschreven in de statuten.
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