
 

 
 
 

 
Algemene voorwaarden Lidmaatschap Groot Hoogwaak 
 
Artikel 1 – Lidmaatschap 

 U bent lid vanaf de datum van aanmelding. 

 Het lidmaatschap geldt voor alle diensten en voordelen van ledenservice Groot Hoogwaak. 

 De samenstelling van het servicepakket wordt bepaald door Groot Hoogwaak en kan op 
ieder moment door ons worden gewijzigd. De geldende aanbiedingen staan vermeld op onze 
website www.groothoogwaak.nl 

 Iedereen die woont in Noordwijk kan lid worden. 

 Uw lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. 
 

Artikel 2 – Leefeenheid 
 Lid van Groot Hoogwaak zijn diegenen die behoren tot het huishouden dat zich als lid 

schriftelijk of digitaal heeft aangemeld en de verschuldigde contributie heeft voldaan of een 
machtiging heeft afgegeven. Onder het huishouden verstaan we: 

o Alleenstaanden; 
o Personen die een gemeenschappelijk huishouden voeren en tussen wie een 

verwantschap in de eerste graad bestaat (zoals ouder en kind); 
o Gehuwde personen die een duurzaam gezamenlijk huishouden voeren; 
o Ongehuwde personen die een duurzaam gezamenlijk huishouden voeren, 

gezamenlijk voorzien in de huisvesting en allebei een bijdrage leveren in de kosten 
van de huishouding, of op andere wijze in de verzorging van elkaar voorzien. 

 

Artikel 3 – Contributie 
 Het lidmaatschap van Groot Hoogwaak wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar 

(van 1 januari tot en met 31 december). 

 Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Indien u zich in de loop van het jaar aanmeldt, 
betaalt u de resterende maanden van dat jaar. 

 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en zal in december van het 
voorafgaande jaar op de website worden gecommuniceerd. 

 De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd. 

 Groot Hoogwaak behoudt zich het recht om de contributie te verhogen. 

 Indien een lid niet tijdig de verschuldigde contributie volledig heeft betaald, vervallen de 
rechten op dienstverlening en ledenvoordeel van Groot Hoogwaak totdat volledige betaling 
heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 4 – Lidmaatschap 
 Iedereen die lid wordt van Groot Hoogwaak ontvangt eenmalig een Lidmaatschapspas met 

uniek nummer samen met een brief waarin wordt vermeld wanneer de automatische incasso 
plaatsvindt. 

 Indien u deze pas verliest kunt u een nieuwe pas aanvragen. Hiervoor brengen wij € 10,00 in 
rekening. 

 

  

http://www.groothoogwaak.nl/


 

 
Artikel 5 – Beëindiging van het lidmaatschap 

 Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd tenzij u het lidmaatschap beëindigd. 
Dit kan door middel van een schriftelijk bericht per post via Groot Hoogwaak 1, 2202 TG 
Noordwijk of per e-mail info@groothoogwaak.nl 

 De afmelding moet vóór 1 december van het voorafgaande jaar bij Groot Hoogwaak binnen 
zijn (één maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar). U krijgt van Groot Hoogwaak 
een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap. 

 
Artikel 6 – Restitutie 

 Bij beëindiging met onmiddellijke ingang tijdens een lopend kalenderjaar is restitutie van 
(een deel) van de contributie niet mogelijk. 

 

Artikel 7 – Wijziging adresgegevens 
 Wijzigingen van uw adresgegevens kunnen schriftelijk (voor adres zie artikel 5) en telefonisch 

doorgegeven worden aan Groot Hoogwaak. Ook kunt u een e-mail sturen naar 
info@groothoogwaak.nl 

 

 Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
 Groot Hoogwaak treedt op als bemiddelaar tussen u en een servicemedewerker waarmee 

een samenwerking is aangegaan. U bent zelf opdrachtgever. De serviceverleners hebben een 
eigen beroepsaansprakelijkheid. Groot Hoogwaak is derhalve niet verantwoordelijk en niet 
aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. 

 

Artikel 9 – Algemene voorwaarden 
 Indien u een afspraak met een serviceverlener hebt gemaakt, kunnen bij annulering binnen 

24 uur annuleringskosten in rekening worden gebracht. Zie ook voorwaarden diensten. 
 

Artikel 10 – Klachten 
 U kunt een klacht indienen bij Groot Hoogwaak volgens de geldende klachtenprocedure. Een 

samenvatting van deze procedure is beschreven op www.groothoogwaak.nl 
 

Artikel 11 – Slotbepaling 
 In alle gevallen waar in dit reglement niet voorziet, beslist de Directeur-bestuurder van Groot 

Hoogwaak. 

 Groot Hoogwaak heeft de bevoegdheid te allen tijde deze algemene voorwaarden 
(tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. 
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