
 

Algemene voorwaarden Businessclub Noordwest 
 
Businessclub Noordwest biedt relaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid om zich te verbinden met 
Noordwest in de vorm van een lidmaatschap. De Businessclub is een netwerkplatform van Stichting 
Noordwest Ziekenhuisgroep en de Vrienden van Noordwest.  

Toepassingsgebied 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Businessclub Noordwest. 
Noordwest Ziekenhuisgroep is dé zorgorganisatie in Noord-Holland-Noord. 

Procedure tot verkrijging van lidmaatschap 
De aanmelding geschiedt altijd per e-mail of post bij de Vrienden van Noordwest. Mocht Noordwest 
besluiten tot afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag, dan wordt dit schriftelijk en met redenen 
omkleed aan de aanvrager meegedeeld. 

Ingangsdatum en duur lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een jaar met automatische verlenging van 
telkens een jaar. De contributie wordt niet terugbetaald indien het lidmaatschap voor het einde van het 
seizoen wordt beëindigd. Als het lidmaatschap gedurende het jaar wordt afgesloten, betaalt het lid een 
evenredig deel van de contributie.  

Inning contributie 
De contributie bedraagt € 1.200,- exclusief 21% BTW per jaar. De lidmaatschapsinkomsten worden 
besteed aan het realiseren van wensprojecten en aan het jaarlijks organiseren van exclusieve 
(netwerk)bijeenkomsten*. In de maand maart van enig jaar wordt de contributie van Businessclub 
Noordwest geïnd via een automatische incasso.  

Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van Businessclub Noordwest 

• Leden hebben gratis toegang tot de bijeenkomsten van de Businessclub*   

• Per lidmaatschap mogen twee personen per bedrijf deelnemen aan een bijeenkomst* 

• Bij het aangaan van het lidmaatschap mag het lid zijn bedrijf tijdens de eerstvolgende 
bijeenkomst kort voorstellen 

• Tijdens de bijeenkomsten worden medische of innovatieve ontwikkelingen of een actueel 
thema gepresenteerd 

• Tijdens een Private Tour wordt een kijkje achter de schermen geboden door middel van een 
rondleiding of workshops, aansluitend bij het thema* 

• Leden krijgen door het aangaan van een lidmaatschap toegang tot een aantrekkelijk zakelijk 
netwerk 

• Leden ontvangen het Noordwest magazine en een digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws 
over de wensprojecten voor patiënten om het verblijf aangenamer te maken en het herstel te 
bevorderen 

• Het lidmaatschap biedt uitsluitend een platform om te netwerken en leden krijgen geen 
voorrang bij het aangaan van een eventuele leveranciersovereenkomst 

• Zonder voorafgaande toestemming van het lid worden geen adresgegevens verstrekt aan 
derden 

* Hierbij wordt rekening gehouden met de coronaregels die op dat moment gelden 

Opzegging van het lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden per jaar, zowel door het lid als door Noordwest. De 
opzegging dient uiterlijk op 1 oktober van enig jaar schriftelijk door de Vrienden van Noordwest 
ontvangen te zijn, via vrienden@nwz.nl, zodat deze het jaar erna per 1 januari wordt beëindigd. 
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