Voorwaarden proeflidmaatschap (gratis) OnderhoudNL per 1-7-19
De statutaire term voor het proeflidmaatschap van OnderhoudNL is ‘aspirantlidmaatschap’. Vandaar dat in onderstaande voorwaarden gesproken wordt over
‘aspirant-lid of aspirant-lidmaatschap’.
1.1

Een ondernemer kan gedurende 1 jaar gratis kennismaken met OnderhoudNL. Hij is dan
aspirant-lid. Hij hoeft dan, zowel voor hoofd- als eventuele dochtervestigingen, géén basis- en
omzet gerelateerde contributie te betalen, ook geen sectorheffing. Dit aanbod geldt niet voor
de sector Totaal.
1.2 Aspirant-leden betalen geen premie aan de Stichting BTH (Stichting Bedrijfstakheffing voor
brancheonderwijs, - arbeidsomstandigheden en -projecten, voorheen de premie van het O&Ofonds dat is opgeheven per 1-1-16). De bedrijfstakheffing wordt gebruikt voor de uitvoering
van branche-activiteiten op het gebied van onderwijs, arbeidsomstandigheden en projecten.
Deze heffing is in de plaats gekomen van de veel duurdere premie opleiding & ontwikkeling
(O&O-fonds) uit de nota van PGGM die ieder bedrijf in de bedrijfstak betaalde tot 31-12-15.
1.2.1 Omdat de aspirant-leden nog geen premie aan de Stichting BTH betalen, maakt het
gebruik van de door de BTH bekostigde licentie voor Mijn PrO RI&E geen onderdeel
uit van de gratis kennismaking. Aspirant-leden hebben dan de keuze: betalend lid
worden en dan profiteren van het kosteloos gebruik van de licentie Mijn PrO RI&E,
of de niet-ledenprijs betalen voor gebruik van Mijn PrO RI&E (€ 500,-).
1.3 Aspirant-leden vallen wel onder de cao-SAG. Als gevolg daarvan betalen zij de premie van de
Stichting Susag, Stichting Uitvoeringsregelingen SAG (0,50% van loon WFSV, waarvan 0,08% op
het loon van de werknemer in mindering mag worden gebracht). Deze premie is immers niet
verbonden aan OnderhoudNL, maar aan de cao voor het schilders-, afwerkings- en
glaszetbedrijf (SAG). Cao-partijen OnderhoudNL en Vakbond LBV zijn opdrachtgever van de
uitvoering van de cao ‘duurzame inzetbaarheid’ (cao USAG), waaronder de gezondheids- en
bodycheck (pago), de collectieve ongevallenverzekering (cov) en loopbaangesprekken voor alle
medewerkers en de naleving en handhaving van de cao, vallen.
1.4 Aspirant-leden zijn geen officiële leden en hebben geen stemrecht. Ze maken immers kennis
met OnderhoudNL als ondernemersorganisatie en haar activiteiten. Aspirant-leden krijgen
daarom nog geen ledenbordje, dat volgt bij een definitief, betaald lidmaatschap. Ze krijgen wel
een leden inlog om gebruik te kunnen maken van alle informatie op de website.
1.5 Aspirant-leden zijn nog niet vindbaar als (betalend) lid van OnderhoudNL in de zoekmachine
op de website van OnderhoudNL.
1.6 Aspirant-leden betalen de niet-ledenprijs bij bestellingen of deelname aan betaalde diensten
van OnderhoudNL. Dit geldt ook voor het gebruik van de door de BTH bekostigde licentie voor
mijn PrO RI&E.
1.7 Aspirant-leden hebben wel recht op eerstelijns ledenadvies. Tweedelijns advisering via
Partners van OnderhoudNL vindt plaats tegen het niet-ledentarief.
1.8 Aspirant-leden die direct regulier lid willen worden, zichzelf als lid willen profileren en de
ledenvoordelen willen benutten, kunnen uiteraard direct een betaald lidmaatschap aangaan.
Dan betaalt het lid contributie en bedrijfstakheffing, heeft stemrecht, krijgt een ledenbordje
voor op de auto en pand en krijgt producten en diensten met ledenkorting.
1.9 Het aspirant- lidmaatschap stopt automatisch na 1 jaar. Men wordt tijdens het aspirantlidmaatschap automatisch benaderd met informatie voor verlenging.
1.10 Om in aanmerking te komen voor een gratis kennismakingsjaar mag de ondernemer
gedurende de afgelopen drie jaar niet al eerder lid geweest zijn van de vereniging. Daarnaast
geldt deze aanbieding niet voor bedrijven die lid worden van de sector Totaal.
1.11 Een ondernemer die een doorstart maakt onder een andere naam en/of ander Kvk-nummer en
eerder lid was van de vereniging, komt niet in aanmerking voor 1 jaar gratis kennismakingsjaar.

