Voorwaarden lidmaatschap Platform Voegovergangen

De activiteiten van Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) zijn gericht op het realiseren van duurzame,
betrouwbare en betaalbare voegovergangen en opleggingen in de infrastructuur door een samenwerking van
overheid, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen.
PVO faciliteert dit door kennis en ervaring te verspreiden, te benutten en te borgen en nieuwe kennis te
ontwikkelen in alle fases van de levenscyclus van infrastructuur. PVO geeft voorlichting, doet onderzoek, zorgt
voor praktische richtlijnen en adviseert.
Hiermee is PVO het onafhankelijke kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen van en voor
opdrachtgevers, beheerders, aannemers, producenten, ingenieur- en adviesbureaus, onderzoek- en
onderwijsinstellingen en andere belanghebbende partijen.
1. Onderwerp
a. Een lid is een partij die actief is op het gebied van voegovergangen en opleggingen en daarbij belangen
heeft.
b. PVO heeft een structuur met lidmaatschappen, waarbij leden, afhankelijk van het soort lidmaatschap, zowel
inhoudelijk als financieel participeren.
c. PVO kent Platina leden, Gouden leden, Overheidsleden, Bedrijfsleden en Persoonlijke leden (ZZP-er).
d. PVO wil haar diensten richten op de behoeftes van de leden.
e. PVO kan overige geïnteresseerden voor zover redelijk informeren.
2. Platina lidmaatschap
a. Het Platina lidmaatschap is bedoeld voor toonaangevende partijen met een zeer groot belang bij PVO. Het
biedt de mogelijkheid voor sturen en omvangrijk benutten van PVO-activiteiten.
b. Zij krijgen een multi-account-usership voor het besloten gedeelte van de website, met o.m. FAQ’s, door PVO
gegenereerde documenten, resultaten van PVO-bijeenkomsten enz.
c. Er kan gebruik worden gemaakt van de advies- en adviesbemiddelingsfunctie van PVO.
d. Zij ontvangen 20% korting op opleidingen, cursussen, masterclasses e.d.
e. Er is vrije toegang voor alle deelnemers van het Platina lid aan themabijeenkomsten en symposia.
f. Er is recht op initiatie van en deelname in werkgroepen.
g. Platina leden nemen zitting in het strategisch overlegorgaan en sturen daarmee PVO.
h. Zij worden met logo en link op de PVO-website vermeld en op andere correspondentie en
communicatiemiddelen.
i. Er is recht tot het gebruik van het PVO-logo voor de communicatiemiddelen van het Platina lid.
3. Gouden lidmaatschap
a. Het Gouden lidmaatschap is bedoeld voor toonaangevende partijen met een groot belang bij PVO. Het biedt
de mogelijkheid voor sturen en omvangrijk benutten van PVO-activiteiten.
b. Zij krijgen een multi-account-usership voor het besloten gedeelte van de website met o.m. FAQ’s, door PVO
gegenereerde documenten, resultaten van PVO-bijeenkomsten enz.
c. Er kan gebruik worden gemaakt van de advies- en adviesbemiddelingsfunctie van PVO.
d. Zij ontvangen 15% korting op opleidingen, cursussen, masterclasses e.d.
e. Er is vrije toegang voor maximaal 10 deelnemers van het Gouden lid aan themabijeenkomsten en symposia.
f. Er is recht op initiatie van en deelname in werkgroepen.
g. Gouden leden nemen zitting in het strategisch overlegorgaan en sturen daarmee PVO.
h. Zij worden met logo en link op de PVO-website vermeld en op andere correspondentie en
communicatiemiddelen.
i. Er is recht tot het gebruik van het PVO-logo voor de communicatiemiddelen van het Gouden lid.
4. Overheidslidmaatschap
a. Het Overheidslidmaatschap is bedoeld voor provincies en gemeenten met belangstelling voor de activiteiten
van het PVO.
b. Zij krijgen een single-account-usership voor het besloten gedeelte van de website, met o.m. FAQ’s, door
PVO gegenereerde documenten, resultaten van PVO-bijeenkomsten enz.
c. Er kan gebruik worden gemaakt van de advies- en adviesbemiddelingsfunctie van PVO.
d. Zij ontvangen 10% korting op opleidingen, cursussen, masterclasses e.d.
e. Er is vrije toegang voor maximaal één deelnemer per gewoon lid aan themabijeenkomsten en symposia.
f. Deelname in werkgroepen kan geschieden op uitnodiging.
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5. Bedrijfslidmaatschap
g. Het Bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor partijen met belangstelling voor de activiteiten van PVO.
h. Zij krijgen een single-account-usership voor het besloten gedeelte van de website, met o.m. FAQ’s, door
PVO gegenereerde documenten, resultaten van PVO-bijeenkomsten enz.
i. Er kan gebruik worden gemaakt van de advies- en adviesbemiddelingsfunctie van PVO.
j. Zij ontvangen 10% korting op opleidingen, cursussen, masterclasses e.d.
k. Er is vrije toegang voor maximaal één deelnemer per gewoon lid aan themabijeenkomsten en symposia.
l. Deelname in werkgroepen kan geschieden op uitnodiging.
6. Persoonlijk lidmaatschap (ZZP-er)
a. Het Persoonlijk lidmaatschap is bedoeld voor zzp-ers met belangstelling voor de activiteiten van PVO.
b. Zij krijgen een single-account-usership voor het besloten gedeelte van de website, met o.m. FAQ’s, door
PVO gegenereerde documenten, resultaten van PVO-bijeenkomsten enz.
c. Er kan gebruik worden gemaakt van de advies- en adviesbemiddelingsfunctie van PVO.
d. Er is vrije toegang voor maximaal één deelnemer aan themabijeenkomsten en symposia.
e. Deelname in werkgroepen kan geschieden op uitnodiging.
7. Lidmaatschapsbijdrage
Afhankelijk van het soort lidmaatschap is een jaarbijdrage (per kalenderjaar) vastgesteld.
a. Voor een Platina lid is de jaarbijdrage onafhankelijk van de bedrijfsgrootte. De omvang wordt in overleg met
PVO vastgesteld.
b. Voor een Gouden lid is de jaarbijdrage onafhankelijk van bedrijfsgrootte en wel € 3.000,00.
c. Voor een Overheidslid geldt voor provincies een jaarbijdrage van € 1.295,00.
Voor gemeentes is de jaarbijdrage afhankelijk van het aantal inwoners:
- < 100.000 inwoners: € 695,00;
- > 100.000 inwoners: € 995,00.
d. Voor een Bedrijfslid is de jaarbijdrage afhankelijk van aantal werknemers:
- 2-20 werknemers: € 695,00;
- 21-100 werknemers: € 995,00;
- >100 werknemers: € 1.295,00.
e. Voor een Persoonlijk lid is de jaarbijdrage € 245,00.
f. De bijdragen zijn exclusief BTW.
g. Het is mogelijk gedurende het kalenderjaar lid te worden. De lidmaatschapsbijdrage voor dat kalenderjaar
wordt vastgesteld naar rato op maandbasis. Voor de lopende maand is het lidmaatschap gratis.
h. Indien PVO aanpassing van de lidmaatschapsbijdragen noodzakelijk acht, zal PVO dit vóór 1 oktober van
een lopend lidmaatschapsjaar schriftelijk kenbaar maken.
8. Overige diensten
a. Voor zowel leden als niet-leden zullen de periodieke nieuwsbrieven en het openbare deel van de website
beschikbaar zijn.
b. Niet-leden betalen volledig voor bijeenkomsten, cursussen, masterclasses e.d.
c. Niet-leden hebben geen recht op het besloten deel van de website, de adviesfunctie en deelname in
werkgroepen.
9. Contactpersonen
a. PVO zal met het respectievelijke Platina, Gouden, Overheids-, Bedrijfs- of Persoonlijk lid tot een afspraak
komen over de contactpersoon of contactpersonen met wie PVO zal corresponderen.
10. Duur en beëindiging
a. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien het niet bij het secretariaat is opgezegd vóór
1 december van een lopend lidmaatschapsjaar.
11. Bijdrage betaling
a. Het secretariaat van PVO is ondergebracht bij SBRCURnet.
b. SBRCURnet zal de factuur sturen voor de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
c. De betalingstermijn voor de lidmaatschapsbijdrage is 30 dagen.
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12. Geheimhouding en rechten van eigendom
a. PVO en de Platina, Gouden, Overheids-, Bedrijfs- en Persoonlijke leden zijn gehouden tot geheimhouding
van de gegevens die binnen PVO wordt uitgewisseld in het kader van werkgroepen.
b. Rechten van eigendom, gebruik en publicatie van in PVO-verband ontwikkelde kennis en tot stand
gebrachte documenten, komen toe aan PVO, tenzij deelnemers anders zijn overeengekomen.
13. Vrijwaring
a. De gebruikers van de informatie, kennis en documenten vanuit PVO zullen PVO niet aansprakelijk stellen
voor de gevolgen van het gebruik ervan.
14. Wijzigingen
a. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen door PVO schriftelijk en uiterlijk op 1 oktober van een kalenderjaar
aan de leden worden kenbaar gemaakt.
Contactgegevens PVO:
Secretariaat PVO
Van der Burghweg 1
De Bouwcampus
Postbus 516
2600 AM Delft
T 015 303 05 00
E secretariaat@pvo-nl.eu
I www.pveno.nl
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