
 

Algemene voorwaarden Platform Zelfstandige Ondernemers te ‘s Gravenhage 

Artikel 1 – Platform Zelfstandige Ondernemers 
1.1 Platform Zelfstandige Ondernemers (“PZO-ZZP”), gevestigd te  
‘s Gravenhage, is een vereniging, met als doel collectieve belangen- 
behartiging van zzp’ers (“IB en DGA”) in de ruimste zin des woords 
zowel op nationaal als op internationaal niveau.  
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts 
gemaakt ten behoeve van PZO-ZZP, doch mede ten behoeve van alle 
personen die voor PZO-ZZP werkzaam zijn of ten tijde van de 
uitvoering van de werkzaamheden voor PZO-ZZP werkzaam waren 
respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht 
door PZO-ZZP zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor 
wier handelen of nalaten PZO-ZZP wettelijk aansprakelijk zou 
kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”). 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten die tot stand komen tussen een individueel lid 
en/of collectief georganiseerd lid en PZO-ZZP (aanvullende 
overeenkomsten en vervolgovereenkomsten daaronder begrepen). 
2.2 Deze voorwaarden gelden zowel voor leden als niet-leden. 
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle 
overeenkomsten tussen PZO-ZZP en enige (professionele) 
marktpartij. 
2.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen een wederpartij en 
PZO-ZZP als zodanig en derhalve niet met personen die voor PZO-
ZZP werkzaam zijn.  
 
Artikel 3 – Begrippen en definities 

- Statuten: de statuten van de vereniging PZO-ZZP van 24 
september 2002.  

- Lidmaatschap: het lidmaatschap geeft toegang tot 
producten en/of diensten die exclusief voor leden 
bestemd zijn. De contributie voor het lidmaatschap dient 
vooraf te worden betaald.  

- Collectief lidmaatschap: bij een collectief lidmaatschap 
worden alle zzp’ers die lid zijn van de organisatie die zich 
collectief bij PZO-ZZP aansluit met zijn leden 'automatisch' 
collectief lid. PZO-ZZP brengt de contributie voor het 
collectieve lidmaatschap in rekening bij de aangesloten 
organisatie.  

- Dubbel lidmaatschap: de combinatie van een individueel 
lidmaatschap en een collectief lidmaatschap is nooit 
mogelijk. PZO-ZZP zet het individuele lidmaatschap 
automatisch om in een collectief lidmaatschap zodra de 
(branche- of beroeps-)organisatie zich bij PZO-ZZP 
aansluit. PZO-ZZP zorgt er dan voor dat het lid de teveel 
betaalde individuele contributie voor het resterende deel 
van het jaar terugkrijgt. 

- Collectieve belangenbehartiging: belangenbehartiging 
voor alle zzp’ers of groepen van zzp’ers, zowel richting de 
overheid als richting (professionele) marktpartijen vanuit 
de eigen visie van de vereniging.  
 

Artikel 4 – Prijzen 
4.1 Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. 
4.2 De individuele contributie wordt per jaar vastgesteld en is 
onderhevig aan de jaarlijkse wettelijke indexatie. Bedragen worden 
per jaar gefactureerd middels een factuur (inclusief 10 euro 
administratiekosten) dan wel automatische incasso. Prijzen worden 
weergegeven op de website van PZO-ZZP onder ‘word 
lid/individueel lidmaatschap’. 
4.3 De collectieve contributie wordt per jaar vastgesteld en is  
 

onderhevig aan de jaarlijkse wettelijke indexatie. Bedragen worden 
per jaar gefactureerd middels een factuur (inclusief 10 euro 
administratiekosten) dan wel automatische incasso. Prijzen worden 
weergegeven op de website van PZO-ZZP onder ‘word lid/collectief 
lidmaatschap’. 
4.4. De door de leden verschuldigde contributies worden door de 
algemene vergadering vastgesteld volgens, bij of krachtens 
contributiereglement te bepalen regels. 
 
Artikel 5 – Betaling 
5.1 Het lidmaatschap verplicht tot betaling op de door PZO-ZZP 
aangegeven wijze. 
5.2. Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling, wordt een 
herinnering gestuurd. Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling van 
het lidmaatschap kan PZO-ZZP bij het versturen van de herinnering 
redelijke extra kosten in rekening brengen.  
5.3 Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag PZO-ZZP iedere 
vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde 
betaling is ontvangen. 
5.4. PZO-ZZP kan bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling 
overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden kosten zullen 
in rekening worden gebracht bij het in gebreke gestelde lid.  
 
Artikel 6 – Einde lidmaatschap 
6.1 Het lidmaatschap eindigt: 
a. doordat het lid ophoudt te bestaan; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Opzegging namens de 
vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan 
de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, bij faillissement van het lid alsook wanneer redelijkerwijs 
van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken door het 
dagelijks bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging 
op enigerlei wijze benadeelt. 
6.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks 
bestuur. 
6.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de 
vereniging kan slechts schriftelijk (en bij voorkeur aangetekend) 
geschieden voor 1 oktober van het kalenderjaar. De 
opzeggingstermijn is in lijn met hetgeen is gesteld in het 
Verenigingsrecht. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Met de 
beëindiging van het lidmaatschap komen alle voordelen, waar het 
lid via PZO-ZZP gebruik van maakt, te vervallen.    
6.4 Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende 
op de datum waartegen was opgezegd.  
6.5 Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 
is voor een lid mogelijk: 
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de 
leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid 
bekend is geworden of is meegedeeld.  
b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de 
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing aan 
hem is meegedeeld.  
6.6 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel 
verschuldigd. 



 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
7.1 Indien de uitvoering van werkzaamheden door PZO-ZZP mocht 
leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt 
zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de 
verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering 
van PZO-ZZP wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat 
PZO-ZZP in het desbetreffende geval in verband met die 
aansprakelijkheids- verzekering draagt. 
7.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt 
onder alle omstandigheden uitgesloten. 
7.3 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van PZO-
ZZP dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te 
worden ingediend en dienen te worden gericht aan het dagelijks 
bestuur. 
7.4 De uitvoering van werkzaamheden geschiedt ten behoeve van 
de leden. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst 
tussen een lid en PZO-ZZP, noch aan de verrichte werkzaamheden 
enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als 
belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te 
merken. PZO-ZZP aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden 
voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een lid. 
 
Artikel 8 – Privacy en gebruik persoonsgegevens 
8.1 PZO-ZZP hecht groot belang aan de bescherming van de privacy 
van haar leden en de veiligheid van hun persoonsgegevens. PZO zal 
de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming 
met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, 
alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. 
8.2 Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd aan 
activiteiten van PZO-ZZP en voor het participeren aan sommige 
onderdelen van de website is de verwerking van persoonlijke 
gegevens noodzakelijk of gewenst. De gegevens kunnen worden 
gebruikt om leden te informeren over activiteiten, enquêtes, 
ledendiensten en interessante aanbiedingen van PZO-ZZP en van 
zorgvuldig geselecteerde organisaties.  
8.3 De persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en 
zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar 
is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van het lid niet aan derden 
verstrekt, tenzij PZO-ZZP daartoe verplicht is op basis van de wet of 
een rechterlijke uitspraak.  De persoonsgegevens worden op 
passende technische en organisatorische wijze beveiligd. 
8.4 De persoonsgegevens kunnen zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van een lid worden verstrekt aan partijen, die door 
PZO-ZZP worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar 
dienstverlening of die in naam van PZO-ZZP haar dienstverlening 
uitvoeren. 
 
Artikel 9 – WFT 
9.1. In de uitoefening van haar werkzaamheden is PZO-ZZP op geen 
enkele wijze aan te merken als (assurantie)tussenpersoon in de zin 
van het Burgerlijk Wetboek en/of de Wet Financieel Toezicht. PZO-
ZZP is dan ook niet aan te merken als aanbieder van een ander 
financieel product dan een financieel instrument of als 
(assurantie)adviseur, bemiddelaar, herverzekeringsbemiddelaar, 
gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent.   
 
Artikel 10 – Klachten 
10.1 In geval van een klacht van een lid over de uitgevoerde 
werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij 
PZO-ZZP ter attentie van het bestuur. Het bestuur van PZO-ZZP zal 
na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in 
overleg treden met het lid om te bezien op welke wijze de klacht 
kan worden opgelost. 

 Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze 
11.1 Op alle overeenkomsten tussen het lid en PZO-ZZP is 
Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar PZO-ZZP is gevestigd. 
Niettemin heeft PZO-ZZP het recht om geschillen aan de bevoegde 
rechter van de woon- of vestigingsplaats van het lid voor te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


