Bijlage 3 Reglement Keurmerk Cadeaukaarten -

Bijdragenregeling
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Deze Bijdragenregeling maakt als Bijlage 3 integraal deel uit van het Reglement Keurmerk
Cadeaukaarten (RCK) en is in de bestuursvergadering van de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten op
17 mei 2016 vastgesteld.
ARTIKEL 1 - BEHANDELINGSKOSTEN
1.1 De behandelingskosten van de aanvraag als bedoeld in de artikelen 3.3, 3.4 en 12.3 RCK
bedragen € 1.250,- ongeacht het aantal Cadeaukaarten waarvoor het Keurmerk wordt
aangevraagd.
1.2 De Aanvrager is de behandelingskosten verschuldigd per rechtspersoon / werkmaatschappij
onder wiens directe verantwoordelijkheid de betrokken Cadeaukaart(en) - waarvoor het Keurmerk
wordt aangevraagd - wordt / worden uitgegeven. Een houderstermaatschappij / holding kan het
Keurmerk niet aanvragen voor de gehele groep van Cadeaukaart(en) uitgevende
rechtspersonen / werkmaatschappijen ineens.
1.3 De artikelen 1.1. en 1.2 zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van nieuwe of reeds
bestaande Cadeaukaarten waarvoor een Deelnemer later het Keurmerk aanvraagt.
ARTIKEL 2 - ENTREEBEDRAG
2.1 Het eenmalige Entreebedrag als bedoeld in de artikelen 12.1-12-3 RCK bedraagt € 1.250,-.
2.2 De Deelnemer is het Entreebedrag verschuldigd per aan het Keurmerk deelnemende
rechtspersoon / werkmaatschappij onder wiens directe verantwoordelijkheid de betrokken
Cadeaukaart(en) wordt / worden uitgegeven. Een houderstermaatschappij / holding kan het
Keurmerk niet aanvragen voor de gehele groep van Cadeaukaart(en) uitgevende
rechtspersonen/werkmaatschappijen ineens.
ARTIKEL 3 - BIJDRAGE
3.1 De jaarlijkse Bijdrage als bedoeld in de artikelen 12.1-12.4 RCK bedraagt € 1.500,-.
3.2 De Bijdrage is van toepassing per Cadeaukaart. De Deelnemer die meerdere Cadeaukaarten
uitgeeft is per Cadeaukaart de Bijdrage verschuldigd.
3.3 De Bijdrage geldt per Cadeaukaart per kalenderjaar. Indien een Cadeaukaart tijdens het lopende
kalenderjaar tot het Keurmerk wordt toegelaten wordt de Bijdrage ter zake dat kalenderjaar naar
rato berekend vanaf de eerste maand van deelnemerschap tot en met de laatste maand van het
betreffende kalenderjaar.
ARTIKEL 4 - FACTUUR EN BETALINGSTERMIJN
Deelnemer ontvangt ter zake de verschuldigde bijdragen een factuur. De betalingstermijn bedraagt
30 dagen vanaf factuurdatum. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
ARTIKEL 5 - GEEN RESTITUTIE
Bij intrekking van het Keurmerk zoals bedoeld in artikel 9 RCK, opzegging van de deelnemerschap
aan het Keurmerk door Deelnemer als bedoeld in artikel 11 RCK, dan wel overname of beëindiging
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van een / de bedrijfsactiviteit(en) - waaronder maar niet beperkt tot faillissement en liquidatie - heeft
Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde bijdragen. Openstaande vorderingen - al dan
niet opeisbaar - dienen terstond aan de Stichting te worden voldaan.
ARTIKEL 6 – BTW
Op de genoemde bedragen is geen btw van toepassing. De Stichting is niet btw-plichtig.

#
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