Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Stichting China Netwerk Guanxi.nu,
Handelend onder de namen: Guanxi, China Netwerk Guanxi, China Kennisnetwerk Guanxi.
1. De Stichting:
1.1 Stichting China Netwerk Guanxi.nu (hierna te noemen: “Guanxi”) is een stichting zonder
winstdoelmerk.
1.2 Guanxi is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30214743.
1.3 Guanxi is het Nederlandse platform dat deskundige dienstverleners en ervaren
ondernemers op het gebied van zakendoen in China verbindt. Het faciliteert een toegankelijk
netwerk en organiseert activiteiten die van actuele en praktische waarde zijn voor ondernemend
Nederland.
2. Lidmaatschap en Inschrijving:
2.1 Guanxi kent twee (2) soorten lidmaatschap:
i). regulier lidmaatschap
ii). studentenlidmaatschap
2.2 Regulier lidmaatschap staat open voor rechtspersonen of natuurlijke personen.
2.3 Studentenlidmaatschap staat open voor studenten op vertoon van een geldige
studentidentiteitskaart van een Nederlandse onderwijsinstelling.
2.4 Guanxi is een stichting zonder winstoogmerk. Een stichting kent geen leden. De woorden
“lidmaatschap” en “lid” in deze algemene voorwaarden moeten worden gelezen als “inschrijving”
en “ingeschrevene”.
2.5 Inschrijven kan alleen door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website
www.guanxi.nl en betaling van het eerste lidmaatschapsjaar. Het lidmaatschap gaat in op de
dag volgend op de ontvangst door Guanxi van de betaling van het eerste lidmaatschapsjaar.
2.6 Het bestuur van Guanxi beslist over het aanvaarden van inschrijving en behoudt zich het
recht voor een inschrijving te weigeren.
3. Contributie en Betaling
3.1 De contributie voor het regulier lidmaatschap van Guanxi bedraagt: € 170,-- per
lidmaatschapsjaar (peil 2018) exclusief BTW.
3.2 De contributie voor het studentenlidmaatschap van Guanxi bedraagt: € 50,-- per
lidmaatschapsjaar (peil 2018) inclusief BTW.
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3.3 Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december bij het reguliere
lidmaatschap. Het studentlidmaatschap gaat in op moment van aanmelden als lid en is 1 jaar
geldig vanaf die datum.
3.4 De contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar wordt pro-rato per kwartaal berekend. De
contributie is bij vooruitbetaling ineens verschuldigd. Guanxi is gerechtigd om de contributie
voor lidmaatschap jaarlijks aan te passen.
3.5 Guanxi stuurt jaarlijks aan het begin van het lidmaatschapsjaar de factuur voor de
contributie per e-mail naar het bij het bestuur bekende e-mailadres. Betaling van de factuur
dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is het lid direct in verzuim zonder dat nadere
ingebrekestelling is vereist. Na de op de factuur genoemde vervaldag is Guanxi gerechtigd een
vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente in rekening te brengen.
3.6 Indien het lid na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering (volledig) te
voldoen, kan Guanxi de vordering uit handen geven, in welk geval het lid naast het dan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van
het met inbegrip van rente totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--.
3.7 Het lidmaatschap wordt ieder lidmaatschapsjaar aangegaan tot en met 31 december van
het betreffende jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd.
Het lidmaatschap kan jaarlijks schriftelijk door het lid worden opgezegd uiterlijk 1 maand voor
het einde van het lidmaatschapsjaar. Indien het lidmaatschap niet tijdig is opgezegd is het lid
gehouden tot betaling van de gehele contributie voor het nieuwe lidmaatschapsjaar.
3.8 Het bestuur van Guanxi behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een
individueel lid tussentijds te beeindigen.
4. Vertrouwelijkheid
4.1 Alle gegevens van leden zullen door Guanxi strikt vertrouwelijk worden behandeld. Guanxi
zal geen gegevens aan derden verstrekken, anders dan in deze voorwaarden geregeld of
anders dan in het kader van Guanxi.
4.2 Bij inschrijving gaat het lid akkoord met publicatie van haar gegevens door Guanxi op de
website www.guanxi.nl en voor activiteiten en andere publicitaire doeleinden.
4.3 Bedrijfs- en persoonlijke gegevens van leden worden opgeslagen en bewaard t.b.v. het
zenden van facturen en het contact over Guanxi-zaken, zolang zij Guanxi-lid zijn en het de
afhandeling van het lidmaatschap dient; daarna worden de gegevens uit de Guanxi-databases
verwijderd.
5. Beperking Aansprakelijkheid
5.1 Elke aansprakelijkheid ten aanzien van Guanxi en haar bestuur jegens een of meerdere
leden of deelnemers aan activiteiten ter zake van schade, direct of indirect toegebracht aan een
of meerdere leden of deelnemers van activiteiten als gevolg van enig handelen of nalaten van
Guanxi, of door Guanxi ingezette derden is uitgesloten.
5.2 In geen geval zal Guanxi aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade (inclusief,
doch niet beperkt tot, schade door geleden winstderving of verminderde goodwill, gemiste
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besparingen, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsgegevens of enig ander
geldelijk verlies of schade) ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik
van de diensten of activiteiten van Guanxi. In geen geval zal Guanxi aansprakelijk zijn voor
schade die het bedrag te boven gaan dat daadwerkelijk is betaald door een lid of deelnemer
aan een activiteit uit hoofde van hetgeen door het lid of deelnemer aan Guanxi is betaald. Deze
beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op iedere schade als gevolg van
toerekenbaar tekortschieten, fouten, mankementen, onderbreking van dienstverlening,
vertraging in dienstverlening of verzending, computervirussen, diefstal, wijziging of gebruik van
gegevens of door onrechtmatig handelen, nalatigheid of welke veroorzakende handeling dan
ook. In geen geval zal Guanxi kunnen worden aangesproken voor een bedrag hoger dan het
verzekerde bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar voor schade.
5.3 Guanxi is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een
door Guanxi georganiseerde bijeenkomst.
5.4 Guanxi is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) afspraken tussen de partijen, die
voortvloeien uit contacten op bijeenkomsten, die door Guanxi zijn geïnitieerd of anderszins
gemaakte afspraken.
5.5 Guanxi is niet tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien zij daartoe verhinderd is
als gevolg van overmacht.
6. Overig
6.1 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, beslist het bestuur van
Guanxi.
7. Toepasselijk Recht en Geschillen
7.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle door Guanxi georganiseerde activiteiten is
Nederlands recht van toepassing. Ieder hieruit voortvloeiend geschil zal door de rechtbank te
Amsterdam worden beslecht..
8. Ter beschikking stelling van deze algemene voorwaarden
Deze laatste beschikbare versie van de algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en
te raadplegen op de website www.guanxi.nl. Guanxi is gerechtigd onderhavige voorwaarden te
wijzigen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle diensten en activiteiten die
Guanxi verricht.
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