Artikel 1 - Partijen
FOCWA:
FOCWA gevestigd te Woerden, ten deze
op basis van statuten en huishoudelijk
reglement rechtsgeldig vertegenwoordigd
door mevrouw
F. Teeling.
Het bedrijf: Een lid/de leden van FOCWA.
Artikel 2 - Algemene uitgangspunten lidmaatschap
Partijen nemen bij het lidmaatschap de volgende
uitgangspunten in aanmerking:
1. Het bedrijf verklaart met het (digitaal of schriftelijk)
aanmeldformulier lid te willen worden van FOCWA;
2. Het bedrijf verklaart zich onvoorwaardelijk bereid
aan de vastgestelde lidmaatschapscriteria van
FOCWA te voldoen en te blijven voldoen;
3. Het bedrijf verklaart zich te bij toetreding als lid te
conformeren met de statuten, Voorwaarden en
afspraken bij het lidmaatschap en Leverings- en
betalingsvoorwaarden;
4. FOCWA-leden kenmerken zich door een hoge
graad van dienstverlening naar hun afnemers en
een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van hun
werkzaamheden. De leden (lees: de inrichting van
het bedrijf en de medewerkers) dienen aan de
geldende wet- en regelgeving te voldoen en
behoren over een goede reputatie te beschikken;
5. Het bedrijf dient op het moment van de
ondertekening (over een inrichting en over
medewerkers te beschikken die) aan alle eisen en
kwalificaties tegemoet komen zoals deze door
FOCWA door middel van richtlijnen en
aanwijzingen als beleid zijn vastgesteld;
6. FOCWA geeft met richtlijnen en aanwijzingen
zowel vorm als inhoud aan (vastgesteld) beleid;
7. FOCWA bereid is onder de navolgende bepalingen
en voorwaarden voor het FOCWA-lidmaatschap
c.q. de hoedanigheid van lid van FOCWA een
lidmaatschap overeen te komen.
Artikel 3 - Ingang en looptijd lidmaatschap
Lid 1
Het lidmaatschap gaat in op de datum waarop
FOCWA dat aan het lid bevestigt en heeft een
looptijd van één jaar. Het lidmaatschap zal in
beginsel ieder jaar stilzwijgend worden verlengd voor
een gelijke periode, mits er niet sprake is van een
rechtsgeldige opzegging of ontbinding door één van
de partijen.
Lid 2
Partijen zijn gerechtigd om het lidmaatschap met
inachtneming van hetgeen wat in de statuten en/of
het huishoudelijk reglement is bepaald te beëindigen.
Artikel 4 - Aard werkzaamheden bedrijf
Het bedrijf is zich ervan bewust dat het in de
hoedanigheid van FOCWA-lid werkzaamheden dient
te verrichten die zich kenmerken door een hoge
kwaliteit en een hoge graad van dienstverlening naar
afnemers.

Artikel 5 - Algemene voorwaarden
Het bedrijf stemt in met de verplichting om tijdens de
looptijd van het lidmaatschap de leverings- en
betalingsvoorwaarden te hanteren die door FOCWA
zijn opgesteld bij uit te brengen offertes, aanbiedingen
en het sluiten van overeenkomsten met haar klanten.
Artikel 6 - Gebruiksrecht (licentie) en intellectueel
eigendom
Lid 1
FOCWA zal door middel van het lidmaatschap aan
het bedrijf een persoonlijk niet overdraagbaar
gebruiksrecht verschaffen voor:
a. het gebruik van het FOCWA-beeld-/woordmerk
voor het door middel van communicatie uitingen
profileren van bedrijf, medewerkers, inrichting en
daarbinnen plaatshebbende
(schadeherstel)werkzaamheden;
b. het ten behoeve van de verkozen profilering
kunnen aanwenden van (al dan niet tegen
betaling) verstrekte zaken.
Lid 2
Het is het bedrijf niet toegestaan om het
gebruiksrecht of onderdelen van het gebruiksrecht
over te dragen en/of ter beschikking gestelde zaken
aan derden over te dragen en/of feitelijk beschikbaar
te stellen. Eveneens is het bedrijf niet toegestaan om
het gebruiksrecht of delen van het gebruiksrecht
en/of ter beschikking gestelde zaken aan met het
bedrijf gelieerde natuurlijke en/of rechtspersonen die niet zelfstandig over een FOCWA-lidmaatschap
beschikken - over te dragen en/of feitelijk
beschikbaar te stellen.
Lid 3
Het is het bedrijf niet toegestaan om ter beschikking
gestelde zaken zoals documentatie te
verveelvoudigen, te kopiëren etc., tenzij er gebruik
wordt gemaakt van ter beschikking gestelde
modellen die naar eigen invulling kunnen worden
aangepast.
Lid 4
Na beëindiging van het lidmaatschap zal het bedrijf
er zorg voor dragen dat deze geen handelingen
verricht en/of gedragingen ten toon spreidt en/of
dingen nalaat die bij derden zoals (potentiële)
afnemers de gedachte kan doen postvatten dat de
(te verrichten) werkzaamheden zijn te kwalificeren
als activiteiten van een bedrijf dat over een FOCWA
lidmaatschap beschikt.
Lid 5
Het is het bedrijf niet toegestaan om zowel
gedurende de looptijd van het lidmaatschap als na
beëindiging daarvan op de intellectuele
eigendomsrechten van FOCWA inbreuk te maken.
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Lid 6
FOCWA heeft alle (intellectuele) eigendomsrechten
met betrekking tot ontwikkelde zaken zoals beeld/woordmerken en documentatie. Het is het bedrijf
verboden om al dan niet met behulp van derden
wijzigingen in de hierboven bedoelde zaken aan te
brengen.
Artikel 7 - Mededelingsverplichting
Lid 1
Het bedrijf is verplicht te allen tijde aan FOCWA mede
te delen indien er wijzigingen zoals mutaties in
rechtsvorm, eigendom(sverhoudingen) zoals door
overgang van onderneming, door fusie of splitsing en
vestigingsadres plaatsvinden.
Lid 2
Het bedrijf is zich ervan bewust dat indien het bedrijf
niet voldoet aan de in lid 1 genoemde
mededelingsverplichting en/of het bedrijf niet (meer)
bereid is te voldoen aan de gestelde eisen en
kwalificaties voor het behouden van het FOCWAlidmaatschap, een schending van de
mededelingsverplichtingen en/of een niet gebleken
bereidheid om daaraan te willen voldoen een
beëindiging van het FOCWA-lidmaatschap kan
betekenen.
Lid 3
Indien er sprake is geweest van overgang van
onderneming zoals bedoeld onder lid 1, zal de
vertrekkende en/of verkrijgende partij onderbouwd en
op schrift aan dienen te geven of er bij die overname
sprake was van een aandelenfusie, van een
passiva/activafusie of van een juridische fusie (d.w.z.
van een overgang waarbij het gehele vermogen
onder algemene titel overgaat op verkrijger). Indien
er sprake is geweest van een overname van
activa/passiva zal door het bedrijf bovendien
onderbouwd en op schrift dienen te worden
aangegeven of daarbij de garantie op voor afnemers
verrichte werkzaamheden of verstrekte diensten al
dan niet is overgenomen. Bovenstaande is eveneens
van toepassing indien de overgang binnen een
periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van
het lidmaatschap heeft plaatsgevonden. Meldingen
dienen schriftelijk ingediend te worden bij het
secretariaat van FOCWA.
Lid 4
Indien het bedrijf nalaat conform lid 3 van dit artikel
de verplichte mededeling over de overname van
activa/passiva en daarmee samenhangende
garanties te doen, zal het bedrijf alsnog dienen na te
komen of moeten betalen indien er door afnemers
een terechte garantieclaim wordt neergelegd bij de
FOCWA c.q. het Automotive Garantiefonds ten
aanzien van door het bedrijf verrichte
werkzaamheden of verstrekte diensten uit de periode
van 5 jaar voorafgaand aan de datum van het nieuwe
lidmaatschap.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Lid 1
Ingeval FOCWA een overtreding van artikel 6
(licentieartikel en intellectueel eigendom) constateert,
verbeurt het bedrijf jegens FOCWA een onmiddellijk
opeisbare boete van 10.000 Euro per gebeurtenis,
een en ander onverminderd alle verdere rechten van
FOCWA waaronder die op nakoming en/of
additionele vergoeding van de overigens werkelijk
door haar geleden schade.
Lid 2
FOCWA is niet aansprakelijk voor kosten en/of
schade(s) die is (zijn) ontstaan als gevolg van of in
verband met de nakoming, niet-nakoming of een
tekortkoming in de nakoming van overeenkomsten
door het bedrijf jegens één of meerdere van zijn
contractspartijen. Het bedrijf vrijwaart FOCWA voor
aanspraken van derden.
Lid 3
Het bedrijf is zich ervan bewust dat ook na
beëindiging van het FOCWA-lidmaatschap het bedrijf
volledig verantwoordelijk blijft voor werkzaamheden
die het bedrijf, of diens rechtsvoorganger zoals
bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4, gedurende de looptijd
van het lidmaatschap heeft verricht en waarvan blijkt
dat de afnemers na beëindiging van het
lidmaatschap een beroep doen op (behoorlijke)
nakoming en/of garantie.
Lid 4
Indien de werkzaamheden en/of de aangeboden
dienstverlening van het bedrijf onderwerp van een
geschil zijn, en de wederpartij van het bedrijf, een
partij die van mening is dat de Commissie van
Toezicht voor het Carrosseriebedrijf of FOCWANIVRE Geschillencommissie daaromtrent dient te
oordelen, is het bedrijf verplicht zich onvoorwaardelijk
aan het oordeel van de desbetreffende commissie te
onderwerpen.
Lid 5
Het bedrijf is zich ervan bewust dat indien de
FOCWA-NIVRE Geschillencommissie van oordeel is,
dat het bedrijf genoodzaakt is om zijn verplichting(en)
jegens zijn wederpartij na te komen en/of een
schadevergoeding dient te betalen, het bedrijf
gehouden is om de werkelijke kosten van de
geschilbehandeling door de desbetreffende
commissie te betalen. In die gevallen waarbij een
commissie tot een oordeel komt dat de klacht van de
wederpartij slechts gedeeltelijk gegrond is, dient het
bedrijf nimmer het totale bedrag van de
geschilbehandeling te betalen.
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Lid 6
Het bedrijf is zich ervan bewust dat indien een
commissie een klacht van een wederpartij van het
bedrijf in behandeling heeft genomen en voor de
afhandeling van het geschil een zittingsdatum is
bepaald, het bedrijf verplicht is om op de
vastgestelde datum van de behandeling van het
geschil aanwezig te zijn. Indien een bedrijf minder
dan 10 dagen voor de zittingsdatum zonder een
opgave van redenen kenbaar maakt niet bij de
behandeling aanwezig te zullen zijn, is hij verplicht
om werkelijke kosten van de geplande
geschilbehandeling te betalen.
Lid 7
Louter een opgave van redenen die verband houdt
met overmacht kan aanleiding geven om een andere
zittingsdatum voor de behandeling van een geschil
vast te stellen dan wel aanleiding zijn om het bedrijf
niet te verplichten om de werkelijke kosten van de
geplande geschilbehandeling te betalen.
Artikel 9 - Boetebeding
Bij overtreding van bepalingen uit deze voorwaarden,
verbeurt het bedrijf jegens FOCWA een boete van €
250,-- per dag, gedeelte voor een hele dag gerekend,
voor iedere dag dat het bedrijf met de nakoming van
de verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap in
gebreke blijft, onverminderd het recht van FOCWA
om de volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10 - Beëindiging
a. Het lidmaatschap kan door FOCWA zonder enige
vorm van schadeloosstelling met onmiddellijke
ingang worden opgezegd of ontbonden indien het
bedrijf zijn hoedanigheid van lid heeft verloren
door niet meer bereid te zijn aan de gestelde
eisen en kwalificaties te voldoen.
b. Het lidmaatschap kan door FOCWA zonder enige
vorm van schadeloosstelling met onmiddellijke
ingang zonder nadere ingebrekestelling en
zonder enige schadeloosstelling worden
opgezegd in geval een of meerdere artikelen van
de statuten, het huishoudelijk reglement en/of van
deze voorwaarden door het bedrijf wordt
overtreden.
c. Onverminderd het overigens ter zake in deze
voorwaarden bepaalde, is een partij bevoegd het
lidmaatschap, naar keuze geheel of gedeeltelijk,
met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling en zonder enige
schadeloosstelling, voor de toekomst te
beëindigen in het geval en tegen het moment dat:
• de wederpartij surséance van betaling
aanvraagt of aan deze surséance van betaling
wordt verleend;
• de wederpartij faillissement aanvraagt of
failliet wordt verklaard;
• op de in het kader van het lidmaatschap door
of namens aan een partij ter beschikking
gestelde zaken beslag wordt gelegd en dit
beslag niet binnen korte termijn wordt
opgeheven;

•

de wederpartij als rechtspersoon ontbonden
wordt. FOCWA dient een uitschrijving uit het
handelsregister KvK aangetekend
toegestuurd te ontvangen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
Lid 1
Op deze voorwaarden zijn geen (algemene)
voorwaarden van het bedrijf en/of van zijn
toeleveranciers - of van enige andere derde die door
het bedrijf is ingeschakeld - van toepassing.
Lid 2
Op het lidmaatschap en op alle geschillen die daaruit
mochten voortvloeien of daarmee mochten
samenhangen is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 12 - Betalingen
Lid 1
Het bedrijf de jaarlijks bepaalde contributiegelden
binnen de gestelde betalingstermijn na ontvangst van
de betreffende nota zal voldoen, behoudens bij
afgifte van automatische incasso. Dan draagt hij zorg
voor voldoende saldo.
Lid 2
Het bedrijf de jaarlijks bepaalde abonnementsgelden
van de afgesloten abonnementen binnen de gestelde
betalingstermijn na ontvangst van de betreffende
nota zal voldoen.
Artikel 13 - Slotbepalingen
Lid 1
Het door FOCWA wachten met of nalaten van
afdwingen van enige verplichting uit of
samenhangend met deze voorwaarden betekent niet
dat FOCWA van rechten ter zake afstand doet dan
wel die rechten verwerkt.
Lid 2
Het bedrijf dient wijzigingen in de rechtsvorm van het
bedrijf, dan wel in eigendom en/of
eigendomsstructuur en/of een wijziging in het
vestigingsadres van de inrichting met onmiddellijke
ingang aan FOCWA schriftelijk mede te delen.
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