
Algemene voorwaarden buitengewoon lidmaatschap MKB-Nederland ‘Vriend van MKB-
Nederland’ 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: 
- Het buitengewoon lidmaatschap van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, statutair

gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag.

Definities: 
- Vriend van MKB-Nederland staat gelijk aan het buitengewoon lidmaatschap van MKB-

Nederland
- buitengewoon lidmaatschap: onderneming die voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel

2.

1. Wat houdt het buitengewoon lidmaatschap van MKB-Nederland in?
1.1 Het buitengewoon lidmaatschap van MKB-Nederland is bedrijfsgebonden.
1.2 Met het buitengewoon lidmaatschap van MKB-Nederland steunt u onze lobby.
1.3 Als MKB-Nederland buitengewoon lid kunt u deelnemen aan het jaarcongres en andere
(thematische of regionale) evenementen.
1.4 Als buitengewoon lid heeft u geen stemrecht.

2. Wie kan er buitengewoon lid worden van MKB-Nederland?
2.1 Er moet cumulatief zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. U bent 18 jaar of ouder; en
b. U bent ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; en
c. U bent binnen de onderneming/organisatie bevoegd om het buitengewoon lidmaatschap

aan te gaan; en
2.2 U kunt buitengewoon lid worden ongeacht de grootte van uw bedrijf of stichting mits is 
voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 1 van dit artikel. 
2.3 Ook als u gevestigd bent in het buitenland kunt u buitengewoon lid worden van MKB-
Nederland, mits is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in lid 1 van dit artikel.  

3. Wat als u reeds lid bent van een brancheorganisatie
3.1 Bent u lid van of sluit u zich aan bij een bij MKB-Nederland aangesloten
brancheorganisatie, dan bent u indirect lid van MKB-Nederland. U bent daarmee echter (nog)
geen buitengewoon lid/Vriend van MKB-Nederland. Het buitengewoon lidmaatschap van
MKB-Nederland vervangt het indirecte lidmaatschap via de brancheorganisatie niet.
3.2 U kunt naast het indirecte lidmaatschap van de brancheorganisatie ook Vriend van MKB-
Nederland zijn.
3.3 Op onze website www.mkb.nl kunt u bij ‘onze leden’ zien welke brancheorganisaties zijn
aangesloten bij MKB-Nederland.

4. Wat als u lid bent (of wordt) van een lokale of regionale ondernemersvereniging
Bent u lid van of sluit u zich aan bij een lokale of regionale ondernemersvereniging dan bent u
daarmee geen indirect lid of buitengewoon lid (of: vriend van) van MKB-Nederland. Regionale
of lokale verenigingen zijn zelfstandige verenigingen met eigen leden.

5. Wat als u lid bent (of wordt) van een vereniging die Lokaal Partner is van MKB-
Nederland
Bent u lid van of sluit u zich aan bij een vereniging die Lokaal Partner is van MKB-Nederland
dan bent u geen buitengewoon lid (of: Vriend van) van MKB-Nederland.
MKB-Nederland heeft in het land een groot aantal Lokaal Partners. De samenwerking binnen
een Lokaal Partnerschap houdt in dat het bestuur van uw lokale vereniging inhoudelijk wordt
ondersteund door MKB-Nederland.

6. Van wanneer tot wanneer loopt een lidmaatschapsjaar voor buitengewoon leden?
6.1 Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Behoudens tijdige
schriftelijke opzegging ex artikel 9, wordt uw buitengewoon lidmaatschap per 1 januari van
ieder jaar automatisch met 1 jaar verlengd.
6.2 U bent over elk lidmaatschapsjaar vooraf de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd zoals te
vinden op www.mkb.nl.
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6.3 U kunt per automatische incasso of met een overschrijving betalen.  
6.4 Wordt u in de loop van een jaar buitengewoon lid dan bent u een evenredig deel van de 
lidmaatschapsbijdrage verschuldigd vanaf de kalendermaand waarin uw buitengewoon 
lidmaatschap aanvangt tot en met 31 december van dat jaar.  
6.5 Het buitengewoon lidmaatschap gaat direct in nadat uw aanmelding administratief door 
MKB-Nederland verwerkt is (normaliter binnen twee werkdagen). 

  
7. Hoe kunt u uw buitengewoon lidmaatschap opzeggen?  

7.1 Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van een lidmaatschapsjaar met 
inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.  
7.2 Uw opzegging dient uiterlijk op 31 december van het betreffende lidmaatschapsjaar door 
MKB-Nederland ontvangen te zijn.  
7.3 U dient uw opzegging te sturen: 

a) per post naar MKB-Nederland, t.a.v. Ledenadministratie MKB-Nederland, Postbus 
93002 
2509 AA Den Haag; of 

b) Via e-mail vriendvan@mkb.nl 
 

8. Wat gebeurt er nadat u uw buitengewoon lidmaatschap heeft opgezegd? 
8.1 U blijft buitengewoon lid tot het einde van het lopende lidmaatschapsjaar en bent voor het 
lopende lidmaatschapsjaar uw lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. 
8.2 Het restant van de bijdrage over het lopende lidmaatschapsjaar betalen wij niet terug. 

 
9. Wat gebeurt er als u te laat betaalt? 
9.1 Indien u, ook na herinnering, uw bijdrage niet (tijdig) betaalt, hebben wij het recht om 
incassokosten in rekening te brengen en/of uw buitengewoon lidmaatschap per direct te 
beëindigen.  
9.2 Onverminderd het voorgaande, blijft u de lidmaatschapsbijdrage voor het betreffende 
kalenderjaar aan MKB-Nederland verschuldigd.  

 
10. Kunnen de kosten voor uw buitengewoon lidmaatschap of de voorwaarden wijzigen? 

10.1 Wij kunnen de bijdrage en/of voorwaarden van het buitengewoon lidmaatschap per 1 
januari van elk jaar wijzigen.  
10.2 Wijzigingen worden uiterlijk medio november van het betreffende lidmaatschapsjaar 
gepubliceerd op de website van MKB-Nederland (www.mkb.nl).  
10.3 In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel kan de bijdrage per direct 
tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die 
MKB-Nederland krachtens de wet- of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te 
brengen. Een dergelijke wijziging kan MKB-Nederland met onmiddellijke ingang van deze wet- 
of regelgeving en zonder voorafgaande in kennisgeving doen.  
10.4 De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat door de 
Algemene Ledenvergadering van MKB-Nederland wordt vastgesteld.  Uiteraard informeren wij 
u via de nieuwsbrief en/of op de site van MKB-Nederland over het actuele bedrag. 
10.5 De actuele bijdrage voor Vrienden van MKB-NL is te vinden op de website van MKB-
Nederland (www.mkb.nl) en is tijdens kantooruren op te vragen bij de ledenadministratie. 

 
11. Wanneer kan MKB-Nederland uw buitengewoon lidmaatschap per direct beëindigen 

11.1 Na een betalingsachterstand zoals omschreven in artikel 9. 
11.2 Als u zich naar ons oordeel onredelijk of agressief gedraagt tegen onze één of meerdere 
van onze medewerkers of (andere) buitengewoon leden, of als zij de situatie als dreigend 
ervaren 
11.2  Als u zich niet houdt aan het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 
11.4 Als u zich publiekelijk associeert met onze vereniging op een wijze die wij schadelijk 
achten voor onze vereniging.  

 
12. Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?  

12.1 MKB-Nederland legt in het kader van haar dienstverlening aan uw als buitengewoon lid 
uw gegevens (NAW, bedrijfsnaam, postadres, emailadres) vast om u:  

a. te kunnen registeren als lid en uitvoering te geven aan deze overeenkomst;  
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b. u schriftelijk dan wel digitaal te informeren over zaken betreffende MKB-Nederland in 
het kader van uw buitengewoon lidmaatschap, zoals ontwikkelingen op het gebied 
van ondernemerschap, u uit te nodigen voor het jaarcongres en voor onderzoek en 
om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten en diensten van MKB-
Nederland. 

12.2 Als u geen informatie wenst te ontvangen zoals bedoeld onder lid 1 sub b van dit artikel 
dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de ledenadministratie. Indien u onze nieuwsbrief niet 
meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. 
12.3 Indien het buitengewoon lidmaatschap wordt opgezegd, bewaren wij uw 
persoonsgegevens op grond van administratieve en fiscale eisen nog vijf jaar. 
12.4 Wat uw rechten zijn en hoe u eventueel een klacht kan indienen, vindt u in onze privacy 
statement.  
 

13. Mag een buitengewoon lid het logo van MKB-Nederland gebruiken? 
13.1 Het is buitengewoon leden niet toegestaan het logo van MKB-Nederland te voeren of 
anderszins te gebruiken dan wel te tonen.  

 
14. Hoe kunt u ons bereiken? 
14.1 Heeft u een vraag of een opmerking, dan verzoeken wij u eerst te kijken op de website van 
MKB-Nederland (www.mkb.nl).  
14.2 Kunt u hier het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u ons bereiken op de volgende 
manieren: 
a. Tijdens kantooruren bellen met de ledenadministratie op tel.  070 349 09 09. 
b. Een e-mail sturen via het contactformulier op de website van MKB-Nederland (www.mkb.nl).  
c. Een e-mail sturen naar vriendvan@mkb.nl   
d. Een brief sturen naar: 

Postbus 93002 
2509 AA Den Haag 
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