Algemene Voorwaarden Deelneming Stichting Nysa
Deze Algemene Voorwaarden, vastgesteld door het bestuur van Stichting Nysa, zijn van toepassing op de
Deelneming met ingang van 1 juli 2020.

Artikel 1
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Nysa

:

Deelnemer

:

Partijen
Deelneming

:
:

Reglement

:

Stichting Nysa, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
67074707, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
Deelnemer zoals bedoeld in artikel 3 van het Reglement Deelnemer
Stichting Nysa
Nysa en Deelnemer
de overeenkomst tot aansluiting bij Nysa met de daaraan verbonden
rechten en verplichtingen tussen Nysa en Deelnemer, zoals bedoeld in
artikel 4 van het Reglement Deelnemer Stichting Nysa;
Reglement Deelnemer Stichting Nysa ook wel Deelnemersreglement
genoemd.

Artikel 2
Toepasselijkheid en werkingssfeer
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Deelneming.
2.
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen, in deze Algemene
Voorwaarden, op grond van dwingende bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, blijven de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3
Ingangsdatum, duur en einde deelneming
1.
Bij aanmeldingen welke binnen komen voor de 15e van een maand wordt als ingangsdatum
aangehouden de 1e van de maand waarin de aanmelding ontvangen is. Bij aanmeldingen welke
binnen komen na de 15e van een maand wordt als ingangsdatum aangehouden de 1e van de
maand volgend op de maand van aanmelding.
2.
De deelneming geldt voor de resterende duur van het kalenderjaar en wordt, behoudens tijdige
Opzegging, telkens verlengd voor de duur van 1 jaar.
3.
Opzegging dient te geschieden voor 1 november van enig kalenderjaar, waarna Deelneming
eindigt per eind van het betreffende kalenderjaar.
4.
Indien een Deelnemer niet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor Deelneming dan is
Nysa gerechtigd:
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a.

5.

6.

7.

hetzij de Deelnemer een termijn te geven om alsnog aan de voorwaarden te voldoen,
gedurende welke termijn Nysa de Deelnemer één of meerdere rechten kan ontzeggen
die hij/zij aan Deelneming kan ontlenen. Voldoet de Deelnemer niet, binnen de gestelde
termijn, aan de voorwaarden dan is Nysa gerechtigd om de Deelneming met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
b. hetzij de Deelneming terstond met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Indien sprake is van één of meerdere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5 en/of in geval
van betalingsverzuim zoals bedoeld in artikel 7 dan is Nysa gerechtigd:
a. hetzij de Deelnemer tijdelijk de rechten te ontzeggen die hij/zij aan de Deelneming kan
ontlenen;
b. hetzij de Deelneming met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De Deelnemer is gerechtigd, buiten rechte, de Deelneming met onmiddellijke ingang, door
middel van een aangetekend schrijven, te beëindigen indien de Deelnemer zijn/haar inschrijving
bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) definitief beëindigd (niet middels verhuizing van de
opvang). Dit artikel laat het recht op ontbinding ingevolge de wet onverlet.
Na beëindiging van de Deelneming blijven de bepalingen die volgens de tekst van de bepaling
dan wel vanuit hun aard nawerking , hun geldigheid behouden.

Artikel 4
Rechten van de Deelnemer
1.
De rechten van de Deelnemer zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden.
2.
Nysa zal de Deelnemer relevante informatie aanreiken die noodzakelijk is of kan zijn voor het
uitoefenen van het beroep van gastouder en de administratieve verplichtingen die het
ondernemerschap met zich mee brengt. Deze informatie wordt aan de Deelnemer toegestuurd
en/of is toegankelijk op het besloten deel voor Deelnemers op www.stichtingnysa.nl en/of wordt
met de Deelnemer gedeeld op de door Nysa georganiseerde bijeenkomsten en/of via de diverse
Social Media kanalen.
3.
De Deelnemer heeft het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten en dergelijke,
georganiseerd door of in opdracht van Nysa. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat de
Deelnemer zich hier vooraf voor dient op te geven en/of dat hier kosten in voor rekening worden
gebracht.
4.
Deelnemer mag op zijn/haar website aangeven dat hij/zij Deelnemer is van Nysa. Nysa stelt
hiervoor een banner ter beschikking welke bij de bevestiging van de aanmelding wordt verstrekt.
5.
De Deelnemer kan gebruik maken van door Nysa, ten behoeve van haar Deelnemers, geregelde
faciliteiten zoals collectieve regelingen, korting voor Deelnemers etc.
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Artikel 5
Verplichtingen van de Deelnemer (voorwaarden van Deelneming)
1.
Inschrijving Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
De Deelnemer dient bij aanvang van Deelneming ingeschreven te staan en gedurende de looptijd
van de Deelneming ingeschreven te blijven staan in het LRK.
2.
De Deelnemer onderschrijft en ondersteunt het doel en de doelstellingen van Nysa.
3.
De Deelnemer is verplicht om de bijdrage voor de Deelneming tijdig te voldoen en ook voor het
overige te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 6.
4.
Het bestuur is gerechtigd om nadere voorwaarden te verbinden aan de Deelneming, dan wel
nadere verplichtingen op te leggen aan de Deelnemer. Alsdan zal het bestuur van Nysa aan de
Deelnemer bekend maken vanaf welke datum hij/zij aan deze aanvullende voorwaarden c.q.
verplichtingen dient te voldoen. Tussen bekendmaking en inwerkingtreding dient een redelijke
termijn te liggen.
5.
De Deelnemer is verplicht Nysa terstond te informeren indien hij/zij niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor Deelneming.
Artikel 6
Deelnemersbijdrage en kosten
1.
Voor ieder vol kalenderjaar bedraagt de deelnemersbijdrage een vast bedrag. Dit bedrag wordt
jaarlijks door het bestuur van Nysa vastgesteld, uiterlijk 4 maanden voor ingang van het nieuwe
kalenderjaar, en vermeld op www.stichtingnysa.nl
2.
De hoogte van de deelnemersbijdrage voor een Deelnemer wordt berekend per
maand/kwartaal/halfjaar of jaar en staat vermeld op de factuur.
3.
Betaling van de deelnemersbijdrage en inschrijfkosten vindt plaats middels een factuur en/of
automatische incasso.
4.
Bij aanvang van de deelname is de Deelnemer éénmalig inschrijfkosten verschuldigd, waarvan
het bedrag is vermeld op www.stichtingnysa.nl.
5.
Overige kosten zoals bijvoorbeeld voor deelname aan activiteiten, zijn verschuldigd indien
overeengekomen en worden middels een aparte factuur in rekening gebracht.

Artikel 7
Facturen en betaling
1.
Nysa is gerechtigd om direct bij aanvang van de Deelneming en vervolgens conform de
afgesproken betalingstermijn, de deelnemersbijdrage (inclusief de éénmalige inschrijfkosten) te
factureren.
2.
De Deelnemer kan aan Nysa een machtiging verstrekken om de deelnemersbijdragen/overige
kosten automatisch te kunnen incasseren.
3.
Betaling van de verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de inhoud of de
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.
Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer, zonder ingebrekestelling in verzuim en is Nysa
gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Nysa is alsdan
gerechtigd om de Deelneming tijdelijk of blijvend te beëindigen zoals bedoel in artikel 3 lid 3.
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5.
6.

Alle gerechtelijke kosten voor invordering van de vordering van Nysa komen voor rekening van
de Deelnemer.
Een Deelnemer kan eerst gebruik maken van de aan de Deelneming verbonden rechten indien en
voor zover er betaling heeft plaatsgevonden en er geen sprake is van betalingsachterstand.

Artikel 8
Intellectueel eigendom
1.
Nysa behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke Nysa heeft
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Deelneming, voor zover in
juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2.
Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan
derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3.
Het is de Deelnemer niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te
stellen, anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nysa.
Artikel 9
Geheimhouding en privacy
1.
Elk van de Partijen is verplicht tot geheimhouding van alle voor, tijdens en na het aangaan van de
Deelneming van de andere Partij ontvangen informatie, die naar redelijkerwijs mag worden
aangenomen van vertrouwelijke aard is. Informatie zal, in ieder geval, als vertrouwelijk worden
beschouwd indien deze door één van de Partijen als zodanig is aangeduid.
2.
Voor de Deelnemer bestemde informatie op www.stichtingnysa.nl en hierop te downloaden
documenten zijn allen voor eigen gebruik door de Deelnemers.
3.
Nysa zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van de Deelnemer (waaronder de door
de Deelnemer verstrekte gegevens bij inschrijving) in overeenstemming met de toepasselijke
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
4.
Nysa heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een Privacy
Verklaring opgesteld en deze op haar website geplaats. Deze is terug te vinden in de footer van
www.stichtingnysa.nl en voor de Deelnemer te downloaden op de persoonlijke pagina (Mijn
Nysa).

Artikel 10
Aansprakelijkheid
1.
Nysa is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen in de
uitvoering van rechten en verplichtingen uit hoofde van de Deelneming, voor zover Nysa in
verzuim is.
2.
Nysa is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede verstaan gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.
Aansprakelijkheid van Nysa voor directe schade is verder beperkt tot een bedrag van maximaal
hetgeen de Deelnemer jaarlijks aan Nysa verschuldigd is.
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4.

5.

Nysa is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect in verband staat met of het
gevolg is van de dienstverlening van de Deelnemer jegens derden. Indien Nysa hiervoor wordt
aangesproken door een derde dan zal de Deelnemer Nysa hiervoor volledig vrijwaren.
Mocht Nysa aansprakelijk zijn dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag hetgeen haar
aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot
uitkering overgaat, is de schade van Nysa beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur.
Indien komt vast te staan dat de schade waarvoor Nysa, ondanks het hiervoor vermelde,
aansprakelijk is voor een hoger bedrag dan de verzekeraar van Nysa uitkeert of het laatste
factuurbedrag, dan is de schade van Nysa in alle die gevallen beperkt tot een bedrag van
€ 5.000,-.

Artikel 11
Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
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