
 

VEB Partner Regeling – 2015 versie 1  Pagina 1 van 5 

 

VEB Partner Reglement 

 

 

De algemene vergadering van Vereniging Erkende 
Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te 

gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 40218695, hierna te 

noemen: "VEB", heeft op * op basis van artikel 8 van de statuten van de 
VEB het onderstaande reglement vastgesteld waarin de rechten en 

verplichtingen van de in die statuten bedoelde partners nader worden 
vastgesteld. 

 
Partners, aanvang partnerschap. 

Artikel 1 
1. De VEB kent partners, zulks naast haar aspirant-leden en leden. 

 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen partner zijn. 
Partners zijn zij die, de VEB en haar (aspirant-)leden ondersteunen 

en/of beleveren en die zich - onder overlegging van de door het 

bestuur verlangde gegevens en bescheiden - als partner bij het 
bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als partner tot de VEB 

zijn toegelaten. 
2. Het bestuur zal een commissie instellen die tot taak heeft het bestuur 

te adviseren omtrent de toelating als partner van degenen die zich 
daartoe aanmelden. 

3. Ingeval een rechtspersoon partner is, worden de partnerschapsrechten  
aangewezen natuurlijke persoon die krachtens de statuten van die 

rechtspersoon en/of krachtens volmacht bevoegd is die rechtspersoon 
jegens de VEB in alle opzichten te vertegenwoordigen. 

4. Een partner is geen lid van de VEB en heeft derhalve geen stemrecht 
of andere lidmaatschapsrechten, zulks behoudens voor zover aan 

leden toekomende rechten eventueel uitdrukkelijk ook aan partners 
zijn toegekend. 

 

Voorwaarden partner. 
Artikel 2. 

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

2. Om als partner in aanmerking te komen voor het partnerschap moet 
aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

 a. de partner moet een (mede) in Nederland gevestigde onderneming 
drijven die passend is in de keten van activiteiten van de VEB 

leden; 
 b. de partner dient een bijdrage te leveren voor de VEB en/of haar 

(aspirant-)leden op het gebied van innovatie, kwaliteit, informatie 
en/of andere kennis; 

 c. een partner is niet tevens (aspirant-)lid en verricht geen 
activiteiten die concurrerend zijn met de activiteiten van de 



 

VEB Partner Regeling – 2015 versie 1  Pagina 2 van 5 

 

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. 

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

 
Karakter van het partnerschap. 

Artikel 3. 
Het partnerschap is vatbaar voor overdracht of overgang, mits het 

partnerschap alsdan toekomt aan een persoon die voldoet aan de eisen 
om partner te worden dan wel daaraan binnen drie maanden daarna 

voldoet. Op het partnerschap kunnen evenwel geen beperkte rechten 
worden gevestigd. 

 

Einde van het partnerschap. 
Artikel 4. 

1. Het partnerschap eindigt: 
 a. door opzegging door de partner; 

 b. door opzegging door de VEB; 
 c. door ontzetting. 

2. Opzegging van het partnerschap door de partner kan slechts 
geschieden tegen het einde van een boekjaar, uitsluitend schriftelijk 

en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie 
maanden. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het 
partnerschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

3. Opzegging van het partnerschap door de VEB kan eveneens slechts 
geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt 

door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 
Opzegging van het partnerschap door de VEB kan slechts plaatsvinden 

indien de partner niet langer voldoet aan de eisen om partner te 
worden. Tenzij dit uiterst bezwaarlijk is voor de VEB wordt de 

desbetreffende partner alsdan gedurende drie maanden in de 
gelegenheid gesteld om wederom aan die eisen te voldoen. 

4. a. Ontzetting uit het partnerschap kan alleen worden uitgesproken 
wanneer een partner in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de VEB handelt of nalaat, zoals onder meer in het 
geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige 

betaling door de partner van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een 
partner de VEB op onredelijke wijze benadeelt. 

 b. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokken partner 
ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van 
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redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een 

maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan 
overeenkomstig het beroepsreglement. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is de partner geschorst. 

5. Wanneer het partnerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de partner 

verschuldigd. 
6. De partner die heeft opgezegd dan wel waaraan het partnerschap is 

opgezegd, dient binnen één maand alle verwijzingen naar het 
partnerschap van de VEB te verwijderen van uitingen die van de 

desbetreffende partner uitgaan, waaronder tevens begrepen diens 
website en uitingen op roerende en onroerende zaken. Het 

vorenstaande geldt per direct voor een partner die wordt ontzet. 
 De ex-partner die niet aan het bepaalde in de vorige zin voldoet, 

verbeurt een direct opeisbare dagboete van één duizend euro 
(€ 1.000,00) voor iedere dag dat de verboden toestand voortduurt, 

met ingang van de zevende dag na daartoe in gebreke te zijn gesteld. 
 

Financiële bijdragen. 

Artikel 5. 
1. Partners zijn een jaarlijkse bijdrage aan de VEB verschuldigd, waarvan 

het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar 

is de contributie pro rato verschuldigd vanaf de eerste dag van de 
maand waarin partnerschap schriftelijk wordt bevestigd. 

2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen dat 
nieuwe partners een entreegeld verschuldigd zijn. Indien de algemene 

vergadering zodanig besluit neemt, stelt zij, op voorstel van het 
bestuur, tevens het bedrag van het entreegeld vast. 

3. Eventuele andere verplichtingen voor partners ten opzichte van de VEB 
dienen eveneens door de algemene ledenvergadering te worden 

vastgesteld 
 

Overige verplichtingen en rechten partners. 

Artikel 6. 
1. a. Een partner dient actief gebruik te maken van het uitsluitend voor 

(aspirant-)leden en partners van de VEB benaderbare gedeelte van 
de website van de VEB, dit gedeelte van de website, hierna aan te 

duiden als: "VEB Only".  
 b. Een partner krijgt een eigen pagina binnen VEB Only. Hij maakt 

zelf de inhoud van die pagina waaronder zijn bedrijfsprofiel.  
  De partner maakt op de VEB website inzichtelijk hoe hij de VEB 

leden ondersteunt. De partner mag een link plaatsen naar zijn 
eigen website.  

  Gebruik van het logo van de desbetreffende partner op die pagina 
is toegestaan. Na controle van de VEB wordt deze gepubliceerd. 

 c. Een partner mag die pagina gebruiken voor commerciële 
doeleinden ten behoeve van de VEB leden. Voor alle commerciële 
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aanbiedingen is vooraf overleg met de VEB nodig. Commerciële 

aanbiedingen dienen specifiek te zijn en alleen gedurende een 
bepaalde periode. 

2. a. Een partner heeft toegang tot de jaarlijkse Algemene 

ledenvergadering en tot de "VEB komt naar u toe" dagen. 
 b. Op deze sub 2.a bedoelde dagen kan een partner zich zonder 

verdere vergoeding presenteren met een (sta)tafel of kraampje, 
zoals dat per bijeenkomst door de VEB zal worden bepaald zulks 

met maximaal twee afgevaardigden van de partner. Aanmelding 
voor deelname geschiedt bij de VEB onder vermelding van vorm, 

product, uiting en opgave van de namen van de afgevaardigden 
van de partner. Andere ten behoeve van de presentatie te 

gebruiken materialen zijn voor rekening van de partner. 
 c. Op deze sub 2.a bedoelde dagen kan een partner zich, mits dit 

volgens het bestuur past, presenteren door middel van op een low 
profile manier te geven van workshops. Een verzoek tot het geven 

van een workshop dient onder opgave van het onderwerp en de 
presentatie dient bij voorkeur vier weken voor de desbetreffende 

dag bij de VEB ingediend te worden. De VEB zal alsdan beoordelen 

of de desbetreffende workshop past bij de beoogde invulling van de 
desbetreffende dag. Tevens zal de VEB bepalen of hier extra kosten 

en zo ja welke aan zijn verbonden voor de desbetreffende partner. 
 d. Afwijkende vormen van bedrijfspresentaties op bedoelde 

bijeenkomsten kunnen, bij voorkeur vier weken voor de 
bijeenkomst, worden voorgelegd aan de VEB. 

3. a. Vermelden van het specifieke VEB Partner logo op de website van 
de Partner is toegestaan. 

 
PARTNER 
               

 b. Een partner mag in commerciële uitingen naar derden kenbaar 
maken dat hij partner van de VEB is, mits die uiting proportioneel 

is.  
4. Een partner dient indien de VEB daarom verzoekt, deel te nemen aan 

de VEB branche monitor en daartoe de benodigde vragen te 

beantwoorden. Hij ontvangt via de VEB als partner ook de totaal 
resultaten voor zijn omschreven vakgebied(en). 

5. Leveringen door de partner vallen onder het Nederlandse recht en de 
algemene leveringsvoorwaarden zijn niet in strijd met die van de VEB.  

6. Een partner moet aantoonbare en goede support verlenen in de 
Nederlandse taal. 

7. De partner dient op een door het bestuur te verlangen wijze zichtbaar 
te maken op welke wijze en welke mate de partner voldoet aan haar 

verplichtingen als bedoeld in artikel 2 en die vermeld in dit artikel. 
8. Verdere verplichtingen, mits ter bevordering van het doel van de VEB, 
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en verdere rechten kunnen aan de partners worden opgelegd 

respectievelijk reglement bij aanvullend of hernieuwd vast te stellen 
reglement en bij besluit van het ter zake bevoegde orgaan. 


