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Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit toelatingsreglement wordt verstaan onder:

Intrakoop: Intrakoop, Coöperatieve Inkoopvereniging voor zorg en welzijn U.A.

statuten: de statuten van Intrakoop

directeur: de bestuurder als bedoeld in artikel 10 van de statuten

raad van toezicht: het orgaan als bedoeld in artikel 13 van de statuten

raamovereenkomst: Een raamovereenkomst is een afspraak tussen Intrakoop en een
leverancier om een bepaald product en/of dienst tegen vooraf afgesproken voorwaarden te
leveren aan de leden.

Artikel 2 Aanvraag van het lidmaatschap
1.
2.

Een verzoek tot toelating als lid dient schriftelijk te worden gericht aan bureau van Intrakoop
Het bureau van Intrakoop zal direct daarna aan aanvrager een ontvangstbevestiging
toezenden, alsmede de statuten, de door Intrakoop vastgestelde reglementen, het
kengegevensformulier en de intekenprocedure.

Artikel 3 Behandeling van de aanvraag door het bureau
1.
2.

Als de directeur van oordeel is dat de aanvrager aan de in de statuten en de in artikel 5 van dit
reglement gestelde voorwaarden in voldoende mate beantwoordt, zal hij aanvrager toelaten.
Indien de directeur van het bureau meent de aanvrager niet te kunnen accepteren, zal hij deze
aanvrager schriftelijk in kennis stellen van de reden(en) van afwijzing en mededelen dat de
aanvrager binnen dertig (30) dagen na de datum van de mededeling in beroep kan gaan bij de
raad van toezicht.

Artikel 4 Beroep bij de raad van toezicht
De aanvrager kan verzoeken zich bij de behandeling van het beroep door de raad van toezicht te
mogen doen vertegenwoordigen. De gemotiveerde uitspraak van de raad van toezicht is bindend voor
de aanvrager.

Artikel 5 Voorwaarden voor toelating/verplichtingen van het lid
De rechtspersoon die als lid van de vereniging wenst te worden toegelaten, dient te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
a.
de aanvrager is bereid alle voorschriften, reglementen en besluiten van de vereniging getrouw
na te komen;
b.
de aanvrager verklaart zich bereid het in artikel 9 van de statuten genoemde entreegeld en de
jaarlijkse contributie te voldoen;
c.
de aanvrager is bereid deel te nemen aan werkgroepen, projectgroepen en bijeenkomsten van
de vereniging;
d.
de aanvrager dient tenminste middels één intekening deel te nemen aan een Intrakoop
raamovereenkomst en daar daadwerkelijk gebruik van te maken;
e.
de aanvrager verplicht zich bij intekening tot het einde van het kalenderjaar bij de betreffende
groothandel/producent de bulk van zijn omzet af te nemen;
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f.
g.

h.

de aanvrager heeft de intentie om overeenkomsten die hij heeft met Intrakoopleveranciers
onder te brengen in de Intrakoop raamovereenkomst met deze leveranciers;
de aanvrager verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie met betrekking tot met
leveranciers gesloten overeenkomsten en door leveranciers verleende diensten die hem in zijn
hoedanigheid van lid van de vereniging is toegekomen;
de aanvrager geeft toestemming aan Intrakoop om van de leveranciersovereenkomsten, zowel
raamovereenkomsten als overeenkomsten uit individuele trajecten, waarop hij als lid
ingetekend heeft, omzetgegevens op te vragen bij de betreffende leverancier;

