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Algemene bepalingen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van de 

beroepsvereniging Optima Farma statutair gevestigd Gaarmeesterstraat 40, 2352 RM te Leiderdorp 

(hierna te noemen: OPTIMA FARMA); voor zover niet uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.   

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen (1) en de navolgende bijzondere 

voorwaarden: - voorwaarden voor de Optima Farma activiteiten (2) - voorwaarden voor advertenties 

(3) - voorwaarden voor lidmaatschap (4)  

1.3 De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere 

voorwaarden wordt afgeweken.    

Optima offertes en orderbevestigingen    

1.4 Alle door Optima Farma uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van 

maximaal 30 dagen.      

1.5 Optima Farma kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de 

wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel 

daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.      

1.6 Optima Farma is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 

opdrachtgever schriftelijk of per email binnen 30 dagen is bevestigd.     

Tarieven  

1.7 Optima Farma is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/Optima Farma prijzen 

te wijzigen. Indien de wederpartij van Optima Farma een consument is (zijnde een natuurlijk persoon 

niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf), is die consument gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de 

overeenkomst plaatsvindt.  

1.8 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.  

Betalingen    

1.9 Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het gefactureerde bedrag plaats te vinden 

binnen 4 weken (30 dagen) na factuurdatum.      

1.10 In geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van 

Optima Farma en de verplichtingen van de wederpartij jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.  

Incassokosten   

1.11 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de 

administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag.  

1.12 Indien Optima Farma aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.      
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Aansprakelijkheid  

1.13 De aansprakelijkheid van Optima Farma is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak 

dan wel restitutie van de koopsom. Deze bepaling geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet 

en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van medewerkers of leden van Optima Farma.     

Overmacht   

1.14 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-

voorzien waarop Optima Farma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Optima Farma niet in 

staat is haar verplichtingen na te komen.      

1.15 Optima Farma heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Optima Farma haar verbintenis had moeten nakomen.      

1.16 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Optima Farma 

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Optima 

Farma niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.      

1.17 Indien Optima Farma bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze 

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds 

geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.   

Intellectuele Eigendomsrechten   

1.18 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, 

merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief 

databankrechten op alle door Optima Farma uitgegeven publicaties en andere informatieve 

producten berusten bij Optima Farma – onverminderd het feit dat derden de producten met 

toestemming van Optima Farma gebruiken.    

1.19 Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Optima Farma mag zonder 

uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Optima Farma worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf 

of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan 

ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.   

1.20 Optima Farma verplicht zich alle door de wederpartij verstrekte persoons – en bedrijfsgegevens 

zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Optima Farma niet dan na voorafgaand overleg met de 

wederpartij aan derden ter inzage Optima Farma voor gebruik afgeven dan wel publiceren. 

Diversen 

1.21 Optima Farma is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen 

zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in 

een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een 

deel van) de vereniging Optima Farma.  

1.22 Optima Farma is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Optima Farma zal 

dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te 

beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien 

zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.   
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1.23 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de 

nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan 

Optima Farma door te geven.  

1.24 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk 

bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk 

persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep Optima Farma bedrijf) en die wederpartij 

vernietigt deze bepaling, dan treedt in de plaats van de bepaling een bepaling in werking die niet 

onredelijk bezwarend is maar de belangen van Optima Farma zo goed mogelijk beschermt.  

Geschillenbeslechting  

1.25 De rechter in de vestigingsplaats van Optima Farma is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen 

van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Optima Farma bevoegd de 

wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet Optima Farma verdrag bevoegde rechter.    

Toepasselijk recht 

1.26 Op elke overeenkomst tussen Optima Farma en de wederpartij is Nederlands recht van 

toepassing.  

 

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden    

1.27 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 

het tot stand komen van de onderhavige transactie. 
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2. Voorwaarden voor de Optima Farma activiteiten en symposia 

Algemene richtlijnen 

Optima Farma geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40448589 is 

verantwoordelijk voor de opzet, inhoud en organisatie van het Optima Farma symposium. De 

exposant betaalt een markconforme huur en zal hiervoor in de gelegenheid worden gesteld om 

informatie aan te bieden voor BIG, artikel 34, geregistreerde professionals. Optima Farma en de 

Exposant zijn hierbij gehouden aan de Geneesmiddelenwet, 

CGR Gedragscode Geneesmiddelenreclame en de daarop gebaseerde CGR-regelgeving. 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van opdrachtgever Optima Farma en 

(potentiële) deelnemers voor wat betreft symposia, cursussen, workshops, trainingen en andere 

Optima Farma activiteiten.  

2.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een symposium, cursus, workshop, training 

komt tot stand door het indienen van een inschrijfformulier door de deelnemer en het verstrekken 

van een bewijs van inschrijving door Optima Farma.  

2.3 Alle cursussen, workshops, trainingen en activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van 

voldoende inschrijvingen.  

2.4 Optima Farma behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.  

2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.  

 

DEELNEMERS 

Betaling    

Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het gefactureerde bedrag voor symposium, 

workshop, excursie of andere activiteit plaats te vinden binnen 2 weken (14 dagen) na factuurdatum.      

 

Annulering en wijziging deelnemers 

2.6 Conform de wettelijke bedenktijd kan de deelnemer tot 14 dagen na aanmelding kosteloos 

annuleren via secretariaat@optimafarma.nl .  

2.7 In geval van verhindering van een deelnemer, is deelnemer tot de aanvang van een activiteit 

gerechtigd een vervanger aan te melden. Dit kan per mail naar Optima Farma, via 

secretariaat@optimafarma.nl   

2.8 Annulering is tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang mogelijk zonder dat de Optima Farma 

hiervoor kosten in rekening brengt. Bij annulering vanaf 2 weken (14 dagen) vóór aanvang van de 

startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.  

2.9 Wanneer de deelnemer een symposium, workshop, training Optima Farma opleiding gedeeltelijk 

onderbreekt blijven de volledige kosten verschuldigd. Ook bij niet verschijnen van de deelnemer zijn 

de volledige kosten verschuldigd.  

2.10 Optima Farma behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van symposia, cursussen, workshops 

of trainingen organisatorische- en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.  

Intellectuele eigendom  

2.11 Optima Farma behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met 

betrekking tot de door Optima Farma verstrekte middelen. Tenzij anders aangegeven door Optima 

mailto:secretariaat@optimafarma.nl
mailto:secretariaat@optimafarma.nl
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Farma, is de deelnemer niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, 

waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Optima Farma toekomen, te dupliceren of op enigerwijze 

aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder toestemming van Optima Farma.  

Uitvoering  

2.12 Indien Optima Farma de uitvoering niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot 

stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Optima Farma het recht de 

overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.  

2.13 Optima Farma heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien zij ten 

gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om 

zijn verplichtingen na te komen.  

2.14 Optima Farma streeft ernaar om een geplande symposium, cursus, workshop, activiteit te allen 

tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, symposium of 

activiteit echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Optima Farma hiervoor jegens deelnemer 

niet aansprakelijk. Optima Farma zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangend symposium, 

cursus, workshop, activiteit. Indien Optima Farma niet in staat is een vervangende cursus, workshop, 

symposium, training of activiteit aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, 

afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van de betaald cursusgeld.  

2.15 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Optima Farma zich het 

recht voor de programma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen 

rechten worden ontleend.  

2.16 Voor zover Optima Farma voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van 

informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Optima Farma 

uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze 

informatie of medewerking. 

Klachten  

2.17 Eventuele klachten over de door Optima Farma geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 

dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Optima Farma kenbaar te worden 

gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met 

de geleverde dienstverlening.  

2.18 Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer (of de opdrachtgever) niet van haar 

betalingsverplichting.  

2.19 Optima Farma sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade Optima Farma 

ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.  

Geheimhouding  

2.20 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van 

medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het 

vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 
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SPONSOREN & EXPOSANTEN 

Betaling en annulering  

2.21 Betaling  

Bij aanvraag geeft de exposant alle relevante informatie door die van belang is om de betaling vlot te 

laten verlopen, bijvoorbeeld benodigd PO-nummer, inkoopnummer Optima Farma relatienummer. 

Betaling geschied binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur op bankrekeningnummer van Optima 

Farma met bijbehorend IBANNUMMER: NL71 INGB 000 699 6613 

 

2.22 Annulering  

Bij annulering door de afnemer van enige opdracht met betrekking tot te leveren diensten is afnemer 

de navolgende vergoeding verschuldigd aan Optima Farma. 

De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage 

van de overeengekomen vergoeding:  

Dagen gelegen tussen annulering en aanvang                  Annuleringsvergoeding als percentage van 

overeengekomen diensten:                                                  overeengekomen vergoeding:  

tussen 28 en 21 dagen                                                                50%  

tussen 21 en 14 dagen                                                                75%  

tussen dag 14 en dag van aanvang                                           100% 

2.23 Incasso 

De betaling van de factuur met het sponsor/exposantenbedrag moet binnen 30 dagen na de 

factuurdatum door Optima Farma ontvangen zijn. 

Wanneer de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, stuurt Optima Farma een keer een 

herinnering. Indien de sponsor/exposant na herhaald verzoek tot betaling in gebreke blijft, is Optima 

Farma gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso verband houdende kosten 

komen voor rekening van de sponsor/exposant.  

2.24 De sponsor/exposant dient de gehele vordering binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen 

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door de Optima Farma.  

2.25 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de sponsor/exposant in verzuim.  

2.26 Indien de sponsor/exposant met betaling dan wel met de nakoming van enige andere 

verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Optima Farma gerechtigd zonder gerechtelijke 

tussenkomst over te gaan tot gehele Optima Farma gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, 

zulks onverminderd het recht van Optima Farma om schadevergoeding te vorderen.  

2.27 Zowel Optima Farma als de sponsor/exposant zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk 

te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd Optima Farma in 

staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval de deelnemer een natuurlijk persoon is – 

onder curatele is gesteld of overlijdt.  

2.28 Optima Farma draagt vorderingen over aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke 

incassokosten komen volledig voor rekening van sponsor/exposant. Als zodanig worden mede 

aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden 

vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.  

 



Algemene voorwaarden Optima Farma 2016 
 

 

7 1 november 2016 

3. Voorwaarden voor advertenties (website, nieuwsbrief) 

Definities  

3.1 Advertenties: vacatures, bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan 

ook, die in een bericht en/of informatiedrager worden opgenomen, geplaatst, en/of welke daarin, 

daarbij of daaraan worden gevoegd.  

Advertentie afspraken   

3.2 Indien bij het plaatsen van een (vacature)advertentie geen bepaalde termijn is vermeld, wordt 

het geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van 1 maand. Tenzij in anders is vermeld, heeft 

de advertentie betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is Optima Farma gerechtigd 

de overeengekomen ruimte te overschrijden, een en ander binnen de contractstermijn en 

overeenkomstig de voorwaarden. Een en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met 

inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst 

over te gaan. 

Incasso 

3.3 De betaling van de factuur van advertentie moet binnen 4 weken (30 dagen) na de factuurdatum 

door Optima Farma ontvangen zijn. Wanneer de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, 

stuurt Optima Farma een keer een herinnering. Indien de sponsor na herhaald verzoek tot betaling in 

gebreke blijft, is Optima Farma gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso 

verband houdende kosten komen voor rekening van de sponsor/exposant. 

Weigering van advertenties   

3.4 Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Optima Farma, is Optima Farma 

te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de 

uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van 

Optima Farma kan leiden. Deze bevoegdheid van Optima Farma geldt eveneens voor 

advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.  

Aanleveren advertentiemateriaal  

3.5 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal 

overeenkomstig de aanwijzingen van Optima Farma. Indien naar het oordeel van Optima Farma het 

advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen 

vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij 

aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.  

3.6 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige 

afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de 

overeengekomen prijs of herplaatsing. Deze bepaling is alleen van toepassing voor zover de 

advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van Optima 

Farma.   

Aansprakelijkheid met betrekking tot advertentiemateriaal  

3.7 Optima Farma neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia's, werktekeningen, lay-

outs en ander haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf 

maanden na de terbeschikkingstelling. Optima Farma heeft het recht om na het verstrijken van deze 

periode van twaalf maanden de dia's, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter 

beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en 

rekening te retourneren. 
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4. Voorwaarden voor lidmaatschap   

Toepassingsgebied  

4.1 De voorwaarden uit deze paragraaf zijn van toepassing op: Het lidmaatschap van de 

beroepsvereniging met volledige rechtsbevoegdheid Optima Farma, statutair gevestigd te 

Leiderdorp. 

4.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Gewoon Lid (individueel en/of groepslid): persoon 

in het bezit van een erkend diploma/getuigschrift voor de uitoefening van het beroep of de functie 

van apothekersassistent, farmaceutisch consulent, farmaceutisch manager of farmakundige (met 

diploma apothekersassistent). b) Bijzonder lid: persoon die met instemming van het 

verenigingsbestuur werkzoekend, gepensioneerd en/of een student die in opleiding is voor 

apothekersassistent. c) donateur ressorteren.   

 4.3 Procedure tot verkrijging van het lidmaatschap 1. De aanmelding geschiedt digitaal via de 

website www.optimafarma.nl . Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de aanmelding en 

betalingsprocedure via de website www.optimafarma.nl  2. Wanneer het verenigingsbestuur besluit 

tot afwijzing van een aanvraag tot lidmaatschap, dan wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed 

aan de aanvrager medegedeeld.  

Ingangsdatum en duur lidmaatschap  

4.4 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een kalenderjaar (1 januari – 31 

december) met automatische verlenging van telkens één jaar.  

4.5 Het lidmaatschap gaat in op de dag dat de aanmelding door OPTIMA FARMA is ontvangen en is 

voldaan aan de voor het lidmaatschap gestelde eisen.   

4.6 Als het lidmaatschap na 1 juli wordt afgesloten dan is het nieuwe lid de helft van het 

lidmaatschapsgeld schuldig. Bij aanmelding voor het lidmaatschap na 1 december wordt de laatste 

maand van het lopende jaar niet in rekening gebracht en betaal je het lidmaatschap t/m december 

van het volgend jaar. 

Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap van OPTIMA FARMA   

4.7 Bij het aangaan van het lidmaatschap ontvangt het lid bericht betreffende algemene informatie 

over Optima Farma.  

4.8 Aan leden, woonachtig in het buitenland, kunnen extra verzendkosten in rekening worden 

gebracht voor alle correspondentie/verzending vanuit Optima Farma.   

4.9 Het lid krijgt toegang tot de eigen Optima Farma intranet, de besloten ledenwebsite, en de 

Facebookpagina Optima Farma Exclusief.  

Deze website en Facebookpagina zijn alleen toegankelijk voor leden van Optima Farma.  

4.10 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van hun gegevens.  

4.11 Het lidmaatschap van Optima Farma geeft in ieder geval recht op: a) Het UA-magazine; b) De 

digitale nieuwsbrief van Optima Farma; c) Maandelijkse E-paper d) Korting op symposia en 

congressen; e) Korting op zaken en diensten van organisaties waarmee Optima Farma hieromtrent 

afspraken heeft gemaakt;  

http://www.optimafarma.nl/
http://www.optimafarma.nl/
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4.12 Optima Farma houdt leden schriftelijk en/of digitaal op de hoogte van de ontwikkelingen die 

verband houden met het vakgebied farmacie. Bij iedere nieuwsuiting wordt leden de mogelijkheid 

geboden in het vervolg van dergelijke nieuwsuitingen verstoken te blijven.  

4.13 Zonder voorafgaande toestemming van het lid worden geen gegevens verstrekt aan derden.  

Opzegging van het lidmaatschap door het lid  

4.14 Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij het lid schriftelijk/digitaal 

Optima Farma laat weten het lidmaatschap te willen opzeggen.  

4.15 Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/digitaal worden opgezegd, met inachtneming van 

tenminste één maand opzegtermijn. De opzegging dient derhalve vóór 1 december van het lopende 

jaar in bezit te zijn van Optima Farma.  

4.16 Bij opzegging gedurende het kalenderjaar vindt geen terugbetaling plaats over de resterende 

maanden van dat kalenderjaar.   

Hoogte en inning van de contributie van Optima Farma    

4.17 De contributie voor het lidmaatschap van Optima Farma wordt jaarlijks gefactureerd. Leden 

worden hier per e-mail (indien emailadres bekend is) of schriftelijk over geïnformeerd.   

4.18 Optima Farma behoudt zich het recht voor de hoogte van de contributie jaarlijks te wijzigen. De 

hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Ledenraad.   

4.19 De actuele hoogte van de contributie is te allen tijde te vinden op www.optimafarma.nl   

Incassokosten  

4.20 De betaling van de factuur met het contributiebedrag moet binnen 30 dagen na de 

factuurdatum door Optima Farma ontvangen zijn. 

4.21 Wanneer de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, stuurt Optima Farma een keer een 

herinnering. Indien het lid na herhaald verzoek tot betaling in gebreke blijft, is Optima Farma 

gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso verband houdende kosten komen voor 

rekening van het lid.  

4.22 Wanneer Optima Farma overgaat tot het treffen van incassomaatregelen kan zij besluiten tot 

beëindiging van het lidmaatschap zie ook de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement van  

Optima Farma.   

4.23 Wanneer een lid, nadat het lidmaatschap door het verenigingsbestuur is beëindigd, opnieuw lid 

wil worden van Optima Farma, dient hij/zij eerst de nog openstaande facturen te voldoen.   
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