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Formulier voor SAMENWERKING

KADERCONTRACT

1.

De volgende persoon / personen



Vul in het vak hierboven in:


voor een rechtspersoon (vennootschappen, e.a. organisaties) & voor organisaties met rechtspersoonlijkheid bij wet:
Naam*, Vorm van organisatie*, Hoofdzetel* met adres, Ondernemingsnummer* & GSM/tel. nr, Faxnr., e-Mail
* zoals officieel gepubliceerd, o.a. in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen [http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be/]
plus de gegevens én de hoedanigheid van de natuurlijke persoon die voor de organisatie handelt en tekent (zie hieronder)



voor een natuurlijke persoon (een mens dus):
Voornaam**, Familienaam**, Geboorteland** en –datum**, Adres van woonplaats** & GSM/tel. nr, Faxnr., e-Mail
**zoals vermeld in het bevolkingsregister ... en o.a. op de identiteitskaart

2.

Onderschrijft / onderschrijven met

CIBnet Vereniging Zonder Winstoogmerk, van de CIB-groep (Confederatie voor Immobiliënberoepen van België), zoals
publiek gekend via het ondernemingsnummer (en BTWnr.) BE0 898 875 046 van de Belgische Kruispuntbank van
Ondernemingen, en haar Statuten gepubliceerd onder de referentie 0101924 in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van
8 juli 2008. Met statutaire zetel gevestigd is in het CIBhuis, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 GENT, en met operationele
zetel voor de toepassing of de uitvoering van het CIBnet-systeem ("Main Officie" genoemd) gevestigd te BE 9308 AALST
Hofstade, Zijpstraat 77A. GSM 0477 65 70 87 | Tel. 070 21 00 81 | Fax 070 21 00 89.
Wetende dat telkens er sprake is van contact met of schrijven naar CIBnet vzw, dat dit via het Main Office moet gebeuren.

3.

Het CIBnet-reglement

Dit zijn de regels van het CIBnet-systeem zoals deze geschreven staan in de CIBnet-CODEX.
Deze tekst werd geregistreerd door het Ministerie van Financiën, en staat op www.CIBnet.org/CIBnet-CODEX.pdf.
Deze tekst werd door deze gelezen, begrepen en aanvaard door de ondertekenende(n) hierna, en deze kiest/kiezen zelf:

 deze tekst van de CIBnet-CODEX wordt:
O Keuze 1: niet in bijlage gevoegd, omdat deze gelezen werd en dit volstaat voor de ondertekenaar(s)
O Keuze 2: in bijlage gevoegd

(op ieder blad geparafeerd, plus paraaf bij de handtekening hieronder)

Keuze 1 geldt als er geen keuze aangeduid is op duidelijk wijze, of als beide aangeduid werden.

4.

Voor de duur van

Naar keuze van de ondertekenende(n) zelf



dit Kadercontract wordt onderschreven:

O Keuze 1: voor een onbepaalde duur * en is in dit geval te allen tijde opzegbaar conform de CIBnet-CODEX
O Keuze 2: voor een vaste duur * te weten vanaf heden tot:

......................................................................................................

O Keuze 3: alleen voor de opdracht die in deel 2 is omschreven *

Keuze 1 geldt als er geen keuze aangeduid is op duidelijk wijze, of als beide aangeduid werden.
* Zie de CIBnet-CODEX (art. 4.1.§4 e.a.):
Het kadercontract kan onderschreven worden zonder of met een datum of een periode van afloop van dat kadercontract.
Wat in feite en in rechte geen enkel belang heeft ... want de ondertekenende heeft geen plicht om enige opdracht aan CIBnet vzw te geven (het kadercontract
onderschrijven en nooit een opdracht geven, dit kan).
Ongeacht of dit Kadercontract is onderschreven, behoud de ondertekenaar te allen tijde en onvoorwaardelijk zijn vrijheid om voor een ander systeem te kiezen.

5.

En deze ondertekent / ondertekenen hier «voor akkoord»



Vermeld hierboven handgeschreven bij de handtekening, en ieder voor zich:






de familienaam en de voornaam
plaats en de datum van ondertekening
de tekst «Gelezen en goedgekeurd»
de handtekening zoals die voorkomt op de identiteitskaart
de paraaf bij de handtekening, die men ook aanbrengt op alle pagina's van deze tekst, tenzij men zelf verkiest om enkel hier te ondertekenen

Voeg hierbij in bijlage: een conforme fotokopie van ieders identiteitskaart recto/verso

6.

Bescherming van de rechten van de consument

Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van deze opdracht, heeft de
consument het recht om zonder kosten van deze opdracht af te zien, op voorwaarde dat hij de opdrachtkrijger
hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou
verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd
wordt vóór het verstrijken van deze termijn.

7.

Voorbehouden voor ondertekening door CIBnet VZW

