
Huisregels Ondernemers Netwerk Stadshagen 
Van harte welkom als lid, partner of sponsor van Ondernemers Netwerk Stadshagen! Wat leuk dat 
jij je hebt aangesloten bij onze waardevolle vereniging. We kijken er naar uit je tijdens onze 
evenementen te ontmoeten en te leren kennen. Daarvoor delen we graag onze huisregels met je. 
Lees je ze even door? 

 
De definitie van de ondernemer 

- Je woon- of bedrijfsadres is gevestigd in Stadshagen, Zwolle. 
 
Bijeenkomsten en netwerkborrels 

- Wij gaan er vanuit dat je aanwezig bent bij onze evenementen, tenzij het echt niet anders 
kan. Hiervoor ontvang je van ons tijdig per e-mail een uitnodiging. We hechten er veel 
waarde aan om een nauwe verbinding tussen de ondernemers te creëren.  

- Als je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, maar je al wel hebt aangemeld, meld je je tijdig bij 
ons af via info@ondernemersnetwerkstadshagen.nl 

- Wanneer je aanwezig bent bij onze evenementen, gaan we er vanuit dat je er geen probleem 
mee hebt dat wij foto’s maken en deze voor verschillende doeleinden gebruiken. 

- Als introducee ben je van harte welkom om één keer kosteloos deel te nemen aan onze 
evenementen. Wanneer je wil aanhaken bij ons personeels- of Kerstfeest kan dit tegen 
kostprijs van het op dat moment geplande evenement.  

 
Gedragsregels 

- Je draagt bij aan ons ondernemersnetwerk door met een positieve instelling aanwezig te zijn 
tijdens onze evenementen en naar hartenlust te netwerken, kennis en ervaring te delen en 
vrienden te maken.  

- Je bent een betrokken en actief lid, partner of sponsor van ons netwerk. Je mag meedenken, 
praten en stemmen over ons beleid tijdens de ledenvergaderingen. Wij staan open voor jouw 
actieve bijdrage en horen graag waar je belangstelling in hebt! 

- Je ondersteunt de gemoedelijke onderlinge sfeer en zorgt dat het netwerk verder groeit door 
ondernemers uit jouw netwerk hierin te betrekken. 

- Als je iets dwars zit of denkt dat het op een andere manier binnen de vereniging beter zal 
gaan, gaan we er vanuit dat je dit met het bestuur deelt.  

 
Betaling en facturatie 

- De kosten van onze evenementen zijn al opgenomen in jouw lidmaatschap, partnerschap of 
sponsorschap. Soms kan er echter een extra bijdrage worden gevraagd. Als dit het geval is, 
informeren we je hier van tevoren over.  

- Je betaalt de factuur van de contributie binnen 14 dagen na ontvangst.  
- Het lidmaatschap, partnerschap of sponsorschap loopt van 1 januari tot en met 31 

december.  
- Wordt een lidmaatschap, partnerschap of sponsorschap gedurende een lopend kalenderjaar 

aangegaan? Dan worden de kosten hiervoor naar rato berekend. 
- Wil jij jouw verbinding met onze vereniging niet verlengen? Dan dien je voor 1 december van 

het lopende kalenderjaar jouw opzegging aan ons te melden via 
info@ondernemersnetwerkstadshagen.nl 

 
 
 
 



Voordelen 
- Je mag je eigen bedrijfsprofiel met logo op onze website vermelden. Dat zorgt voor een extra 

(externe) link naar jouw website. 
- Uiteraard mag je ook een verwijzing naar onze vereniging met logo op jouw website zetten. 

Je kunt hiervoor ons logo downloaden op onze website of opvragen bij het bestuur via 
info@ondernemersnetwerkstadshagen.nl 

 
Heb je naar aanleiding van (één van) bovenstaande huisregels vragen of een opmerking? Neem 
dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken via info@ondernemersnetwerkstadshagen.nl  
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