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Deelnemersovereenkomst    

bij de Stichting Categorale Zorg voor apothekers in Zuidoost Brabant (CaZo) 

 

 

Ondergetekenden: 

 

A. Stichting Categorale Zorg voor apothekers in Zuidoost Brabant,  

gevestigd te Eindhoven,  

rechtsgeldig vertegenwoordigd de voorzitter van het bestuur: mevrouw J.E. Nusselder, 

verder te noemen: Stichting; 

 

B. Deelnemend apotheek……….........................……,  

gevestigd te …………………………......................,  

rechtsgeldig vertegenwoordigd door………………....................................., apotheker 

verder te noemen: deelnemer;  

 

overwegende dat: 

 

- de stichting op 20 juni 2011 is opgericht bij notariële akte op die datum verleden voor Mr O.N. 

Gietema, notaris te Arnhem; 

- het bestuur van de stichting op 15 augustus 2013 het huishoudelijk reglement heeft vastgesteld, 

zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van de statuten van de Stichting; 

- de deelnemer een apotheek drijft in het werkgebied van de stichting en het verzoek heeft gedaan 

aan (het bestuur van) de stichting om als deelnemer te worden toegelaten, 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

1. Deelnemer betaalt een eenmalig bedrag van € 700,- excl.BTW bij toetreding. Dit bedrag zal 

uiterlijk binnen twee weken na ondertekening van deze overeenkomst dienen te zijn overgemaakt 

op bankrekeningnummer 1626.70.311 ten name van de stichting, o.v.v. "entreefee". 

 

2. Deelnemer betaalt de jaarlijks vastgestelde contributie uiterlijk binnen twee weken na ontvangst 

van de factuur. Voor 2022 is de contributie vastgesteld op € 650 excl. BTW. De contributie voor 

2023 moet nog worden vastgesteld en zal waarschijnlijk €700 worden.  

 

3. Deelnemer heeft kennisgenomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting 

en conformeert zich aan deze statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede aan door het 

bestuur van de stichting nader vast te stellen regels en bestuursbesluiten, zoals deze statuten, 

reglementen en besluiten nu of in de toekomst (zullen) luiden.  

 

4. De deelnemer wijst hierbij …………………................……………. aan als vertegenwoordiger van 

de deelnemer in relatie tot de stichting en alle aangelegenheden haar betreffende. 

 

5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf het moment van ondertekening 

van deze overeenkomst. 
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6. Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomt vindt plaats:   

a. Indien partijen daartoe gezamenlijk besluiten; 

b. Indien één der partijen de overeenkomst rechtsgeldig opzegt. Opzegging geschiedt per 

aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Van 

deze termijn kan worden afgeweken, indien partijen dit onderling overeenkomen; 

c. Door ontbinding van de overeenkomst door een der partijen (bijvoorbeeld als gevolg van 

wanprestatie en in het geval als bedoeld in artikel 10 lid 6 van de statuten);  

d. Door aanvrage tot surséance van betaling of faillissement van een der partijen of doordat 

een van de partijen anderszins ophoudt te bestaan;  

e. Indien de deelnemer niet meer aan de vereiste toelatingsvoorwaarden voldoet; 

f. Door gerechtelijke ontbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ……………………,  …………… 20.. , 

 

Deelnemer,           Stichting, 

 

 

 

……………..           Mw. J.E. Nusselder 

             voorzitter    

 

 

 


