
 

Lidmaatschapsvoorwaarden MantelzorgNL 

 

 

I. Toepasselijkheid  

Het lidmaatschap van MantelzorgNL, de landelijke belangenvereniging voormantelzorgers, staat    

open voor natuurlijke personen . Door uzelf aan te melden als lid van MantelzorgNL bevestigt u dat 

u bekend en akkoord bent met onderstaande voorwaarden.  

 

II. Lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap is pas definitief nadat MantelzorgNL de aanmelding schriftelijk heeft 

bevestigd. 

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3. Eenieder kan slechts één keer als lid ingeschreven staan. 

4. Tot leden van de vereniging kunnen worden toegelaten alle natuurlijke personen die de  

doelstelling van de vereniging onderschrijven. 

 

III. Duur 

1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van 12  

maanden. 

2. Het lidmaatschap wordt na verloop van 12 maanden automatisch verlengd, tenzij het lid  

uiterlijk 4 weken voor het einde van deze termijn schriftelijk (waaronder email) te kennen  heeft 

ge geven het lidmaatschap te willen beëindigen. Voor de optimalisering van de  dienstverlening 

vraagt MantelzorgNL bij de schriftelijke opzegging ook de reden voor  opzegging te vermelden. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft des niettemin de jaarlijkse  

bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen zoals  

opgenomen in de statuten van MantelzorgNL. 

 

IV. Contributie 

1. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €23,00 per kalenderjaar. 

2. Wanneer het lid de contributie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan,  

ontvangt deze een betalingsherinnering. Wanneer het lid vervolgens opnieuw niet betaalt 

binnen de termijn van de betalingsherinnering, wordt het lidmaatschap opgeschort. De 

vordering van de contributie blijft bestaan totdat deze is betaald. 

3. De contributie kan jaarlijks geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex op goederen  en 

diensten in Nederland (CPI). Contributiebedragen voor individuele leden worden afgerond op 

bedragen van €0,25. 

4. MantelzorgNL kan de contributie ook verhogen met een hoger bedrag dan waar toepassing  

van de CPI toe leidt. Hiervoor is een besluit van de ledenraad van MantelzorgNL noodzakelijk. 

Leden worden over wijzigingen van het lidmaatschap geïnformeerd. De verhoging gaat direct in 

voor nieuwe leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar. 

 

V. Voordelen lidmaatschap 

1. Informatie en persoonlijk advies 

• Actualiteiten en tips op het gebied van mantelzorg via de e-mail nieuwsbrief; 

• Specials (waarin dieper wordt ingegaan op een bepaald onderwerp); 



 

• Driemaal per jaar het magazine Mantelzorger (t.w.v. € 3,25 per magazine); 

• Een luisterend oor bij de MantelzorgNL Mantelzorglijn via (030) 7 60 60 55;  

• Gratis juridisch advies. (Maximaal vier uur, t.w.v. € 104,05 per uur); 

2. Korting op producten en diensten van MantelzorgNL en partners met korting; 

3. Belangenbehartiging 

• Landelijke belangenbehartiging 

MantelzorgNL zorgt ervoor dat de signalen van mantelzorgers op de juiste plaats  

terechtkomen bij overheid, bij verschillende ministeries, de volksvertegenwoordiging en 

andere belangenorganisaties. De Mantelzorgers krijgen hierdoor de stem die zij verdienen 

met als doel dat mantelzorg net zo vanzelfsprekend wordt als het zorgen voor kinderen. 

• Lokale belangenbehartiging 

MantelzorgNL voorziet gemeenten, werkgevers en organisaties die mantelzorgers 

ondersteunen van informatie, kennis en middelen, zodat zij op hun beurt mantelzorgers 

goed kunnen ondersteunen en mantelzorgers de juiste waardering krijgen. 

 

VI. Privacy 

De wijze waarop MantelzorgNL omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd 

in een privacyverklaring. De privacyverklaring is te vinden op 

www.mantelzorg.nl/pagina/privacystatement of wordt op aanvraag toegezonden. 

 

VII. Wijzigingen 

MantelzorgNL kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site  

gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te  

controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.  

 

 

 


