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1. Het lidmaatschap van Social Enterprise NL wordt aangegaan voor een periode van 
één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap jaarlijks verlengd, behalve als 
het lidmaatschap wordt opgezegd. 

2. In geval van opzegging, moet dit minstens één maand voor afloop van de 
lidmaatschapsperiode plaats vinden door een mail te sturen naar info@social-
enterprise.nl  

3. Het lidmaatschap kan tussentijds worden beëindigd als: 
a. er sprake is van wederzijds goedvinden; 
b. één van de partijen de verplichtingen, zoals in deze voorwaarden vermeld, 

niet nakomt; 
c. één van de partijen failliet is verklaard; 
d. één van de partijen wordt ontbonden of gestaakt. 

4. In geval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt er geen restitutie 
plaats van de lidmaatschapscontributie. 

5. Voor het lidmaatschap hanteren we het Pay as you Value principe. Dit betekent dat 
jij bepaalt wat je het lidmaatschap bij Social Enterprise NL waard vindt, met een 
ondergrens van €325,- excl. BTW per lidmaatschapsjaar. Wanneer je het 
lidmaatschap aangaat met Social Enterprise NL, ontvang je aan het einde van de 
maand een link naar een persoonlijke profielpagina waar je het gewenste bedrag 
kunt invullen. 

6. De contributie moet uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald worden. 
7. Als lid van Social Enterprise NL heb je recht op de volgende faciliteiten: 

a. deelname aan de door Social Enterprise NL georganiseerde evenementen 
tegen de geldende prijs per evenement; 

b. deelname aan de door Buy Social georganiseerde evenementen en 
zichtbaarheid op de Social Impact Market (https://www.buy-social.nl/);  

c. deelname aan de door de partners van Social Enterprise NL georganiseerde 
coachingstrajecten en van diensten aangeboden door partners; 

d. vermelding bedrijfsnaam en informatie op de website van Social Enterprise 
NL (www.social-enterprise.nl) met doorlink naar eigen website; 

e. gebruik logo Social Enterprise NL in eigen communicatie-uitingen; 
f. meeliften op campagnes en PR momenten; 
g. ontvangst periodieke nieuwsbrief.  

8. Wanneer je het lidmaatschap aangaat, ga je akkoord met de privacy statement van 
Social Enterprise NL. 


