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Toetredingsverklaring 
Hierbij verklaart ondergetekende toe te willen treden tot de VEB als Partner. 
Het volgende wordt overeengekomen: 
 

1. Alles wat besproken wordt in bijeenkomsten en tijdens overleg met de Vereniging Erkende 
Beveiligingsbedrijven (VEB) en al wat daar mee samenhangt dient als strikt vertrouwelijk  
beschouwd te worden. Zonder toestemming vanuit de VEB zullen over de vertrouwelijke informatie 
op geen enkele wijze mededelingen worden gedaan aan derden. 

2. De partner onderwerpt zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het partnerreglement, de 
klachtenregeling en de overige reglementen en regelingen zoals de VEB in de toekomst zal 
vaststellen.  

3. De statuten, het huishoudelijk reglement, het partnerreglement, de klachtenregeling en de overige 
voor een partner relevante reglementen zijn ontvangen cq ingezien. 

4. Een partner enerzijds en de VEB en/of één of meer van haar (aspirant-)leden zijn complementair 
aan elkaar.  

5. Een partner is niet tevens (aspirant-)lid en verricht geen activiteiten die concurrerend zijn met de 
activiteiten van de doelgroepen die (aspirant-)lid kunnen zijn, zijnde personen die een 
onderneming drijven op het gebied van: 

i. particuliere beveiligingsorganistaties (PBO's); 
ii. installatiebedrijven in de beveiligingsbranche 

6. Na toelating, wordt de partner ingeschreven in het daartoe door de VEB aangehouden 
partnerregister. 

7. Het VEB Partner logo mag gebruikt worden zolang er een partnerschap bestaat. 
8. Het VEB verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het partnerschap kan door 

de partner enkel worden opgezegd tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn 
van 3 maanden.  

9. Indien een partner in strijd handelt met het bovenstaande dan wel met de statuten, het 
huishoudelijk reglement, het partnerreglement, de klachtenregeling en de overige reglementen en 
regelingen zoals de VEB in de toekomst zal vaststellen zal het bestuur een beslissing nemen 
aangaande de continuering van het partnerschap. 
 
 
 

Namens het Partnerbedrijf      Namens de VEB 

Bedrijfsnaam :        Naam  :  

Adres   :                                   

Postcode  :  

Plaatsnaam  :  

 
Datum    :         Datum :  
  

Handtekening en naam in blokletters:     Handtekening en naam in blokletters:  


