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DEELNEMERSOVEREENKOMST  
De Partijen: 

 

1. Stichting financieel forensisch instituut, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende aan 

de Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN ’s-Gravenhage, hierna te noemen: stichting. 

2. De Deelnemer 

 

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

Looptijd deelnemersovereenkomst 

Deze deelnemersovereenkomst wordt door beide partijen aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op de 

datum van inzending van het online registratieformulier. De datum van inzending is de start van het 

contractjaar. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar.   

 

Rechten van de deelnemer 

1. Deelnemen aan alle activiteiten van de stichting; 

2. Inzicht verkrijgen in de prestaties van de stichting; 

3. Het IFFC-logo van de stichting gebruiken voor externe communicatie (bij voorbeeld website of LinkedIn) om te 

tonen dat de deelnemer participeert in het IFFC netwerk. 

 

Plichten van de deelnemer 

1. Deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de gevraagde gegevens juist en volledig bekend zijn bij de 

stichting. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de stichting kan controleren of de door deelnemer verstrekte 

gegevens juist zijn; 

2. Deelnemer mag geen uitspraken doen en/of overeenkomsten aangaan namens het IFFC. 

 

Financiële bijdragen 

1. De bijdrage voor individuele deelname is €250,- incl. BTW per jaar; 

2. Het bestuur van de stichting kan dit bedrag jaarlijks aanpassen. 

 

Opzegging en ontbinding 

1. Deze deelnemersovereenkomst is jaarlijks opzegbaar, te rekenen vanaf de datum van inzending van het 

registratieformulier. Opzegging geschiedt schriftelijk en uiterlijk 30 dagen vóór het ingaan van het nieuwe 

contractjaar. 

2. De stichting kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele consequenties 

en/of schade als gevolg van opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst jegens de deelnemer. 

3. Het bestuur van de stichting is te allen tijde bevoegd de deelnemersovereenkomst en daarmee de 

deelname van de deelnemer aan het IFFC te beëindigen om haar moverende redenen. Hiervoor is vooraf 

schriftelijke goedkeuring nodig van de Raad van Advies van de stichting. 

 

 


