Bedrijfsgegevens Vereniging Canon sociaal werk
Banken en financiële instanties, waar wij diensten van afnemen, zijn wettelijk verplicht om hun
klanten te controleren op de vraag of zij op een oorbare wijze aan hun geld komen. In dit document
hebben we de belangrijkste gegevens op een rijtje gezet.
Handelsnaa

Vereniging Canon sociaal werk
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1019 KS Amsterdam
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020 4194657
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info@canonsociaalwerk.eu

Website

www.canonsociaalwerk.eu

Doelstelling

Het doel van de Canon Sociaal Werk is het bieden van informatie uit de
geschiedenis van het sociaal werk en aanverwante en aanpalende wekterreinen in
Nederland en Vlaanderen. Mensen kunnen op deze wijze een scherper beeld
krijgen van de belangrijkste gebeurtenissen, stromingen en personen van de
werkterreinen en over de wijze waarop professies zich hebben ontwikkeld. We
doen dit vanuit de overtuiging dat inzicht in het verleden zelfbewustere
professionaliteit tot stand helpt brengen.

Statuten

https://www.canonsociaalwerk.eu/sup/Statuten-Canon-Sociaal-Werk.pdf

Algemene

Deze zijn onderaan dit document opgenomen en gebaseerd op de

voorwaarden

wettelijke regels bij een koopovereenkomst.

en verzenden
retourbeleid

Producten

.1. Digitale Canons over onderdelen van het brede sociaal werk, zie voor

en diensten

een overzicht: https://www.canonsociaalwerk.eu/index.php

.2. Boeken op basis van de digitale Canons. Daarvan zijn er (peildatum
juni 2022) acht verschenen:
Prijzen
producten

Canon maatschappelijke opvang
Canon zorg voor de jeugd
Canon gehandicaptenzorg
Canon palliatieve zorg
Canon volkshuisvesting
Canon verslavingszorg
Canon samenlevingsopbouw
Canon speciaal & passend onderwijs Almere

.-. Boekuitgaven variëren in prijs van € 12,50 tot € 16,00
.-. De kosten van de productie van Canons is afhankelijk van afspraken
met organisaties die als mede financier (wij noemen dat
maatschappelijk aandeelhouder) optreden. Dat verschilt per Canon.

Waar komt
het geld
vandaan?

De Vereniging kent meerdere inkomstenstromen:
-

Verkoop van boeken.

-

Bijdragen van organisaties om een Canon te realiseren.

-

Subsidies (van lokale overheden of ministeries).

-

Bijdragen/donaties van fondsen en particulieren.

Jaarlijks verantwoord de vereniging haar exploitatie in een
inhoudelijk en financieel jaarverslag, die gecontroleerd wordt door
een daartoe speciaal in het leven geroepen kascommissie. De
jaarverslagen worden op de website gepubliceerd:
Zie:
https://www.canonsociaalwerk.eu/sup/jaarverslagen_ver_canon_sociaal
_werk.pdf
Waarvoor

De Vereniging Canon sociaal werk is een non-profitorganisatie. Dat wil

wordt het

zeggen er wordt geen winst uitgekeerd aan personen. Positieve saldi

geld

worden aangewend om te investeren in nieuwe projecten, dan wel

gebruikt?

opgenomen als een voorziening om er zeker van te zijn dat de komende
tien jaar aan alle verplichtingen om de website online te houden kan
worden voldaan.

Werkgebied

De website richt zich op het Nederlandstalige gebied, dat wil zeggen
Nederland en Vlaanderen. Voor Vlaanderen zijn ook een aantal aparte

Canons gemaakt. Er is een Engelstalig onderdeel:
https://historyofsocialwork.org/eng/index.php
De verkoop van boekuitgaven richt zich vooral op Nederland.
Bestuur en
kernredactie

Suzanne Hautvast, (voorzitter), historicus, bestuurssecretaris Lokalis, de
organisatie die verantwoordelijk is voor de buurtteams jeugd en gezin in de
gemeente Utrecht; e-mail: suzannehautvast©lombok.nl
Jan Steyaert, (secretaris) is hoofddocent bij de master sociaal werk, faculteit
sociale wetenschappen Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij wetenschappelijk
medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Eerder was hij lector
aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven (1995-2013) en bijzonder
hoogleraar aan de University of Southampton, UK (2007-2011);
website: www.steyaert.org/jan/ e-mail: jan©steyaert.org
Jos van der Lans, (penningmeester), journalist en publicist, schreef een groot
aantal boeken en publicaties over de publieke sector in Nederland;
website: www.josvdlans.nl, e-mail: info©canonsociaalwerk.eu
Sonja Appelman, taalwetenschapper, Hoofd P&O bij de Tussenvoorziening te
Utrecht; e-mail: sonappelman©gmail.com
Dries Claessens, lector en onderzoeker aan de opleiding Sociaal Werk van de
Artesis-Plantijn (AP) Hogeschool in Antwerpen; e-mail: dries.claessens©ap.be
Johan Gortworst, romanschrijver, was jarenlang actief betrokken bij en
professioneel werkzaam in de maatschappelijke opvang (vrouwenopvang, huiselijk
geweld); e-mail: j.gortworst©chello.nl
Denoix Kerger, sinds 1991 docent social work aan de Arteveldehogeschool in
Gent; e-mail: denoix©me.com

Algemene voorwaarden, inclusief verzend- en retourbeleid Vereniging Canon sociaal
werk
Hieronder staan de algemene voorwaarden vermeld op basis waarvan de Vereniging Canon
sociaal werk boeken of andere artikelen levert. Deze zijn wettelijke verplicht en bedoeld om
zowel voor de kopende partij als de opende partij helderheid te verschaffen. Mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, stuur dan een
e-mail naar info@canonsociaalwerk.eu
1.Algemeen
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten. Als u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van de Vereniging Canon sociaal werk. Op alle overeenkomsten, gesloten met
de Vereniging Canon sociaal werk is Nederlands recht van toepassing.
2.Prijs
Alle prijzen zijn in euro´s vermeld. Voor Canon-boeken geldt dat de prijs exclusief 9% btw is
en exclusief verzendkosten.
3.Betalen
Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde
artikelen en het totaalbedrag vermeld, inclusief btw en verzendkosten.
De betaling dient via overschrijving zo spoedig mogelijk na ontvangst, bij voorkeur binnen
14 dagen plaats te vinden.
4.Verzenden
Voor alle bestellingen worden, binnen Nederland, verzendkosten in rekening gebracht. Voor
de klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waar de boeken
naar toe moet worden verstuurd.
Indien onverhoopt boeken of andere producten, om welke reden dan ook, een langere
levertijd hebben, zal dit per e-mail meegedeeld worden. Dit geldt ook voor artikelen die niet
meer leverbaar zijn.

5. Herroepingsrecht (de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst)
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, ontbinden. De Vereniging Canon sociaal werk
mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de boeken of andere artikelen heeft
ontvangen.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor bestellingen met een omvang van meer dan vijf
boeken.
4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van een mail aan de Vereniging Canon sociaal werk:
info@canonsociaalwerk.eu
5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument de boeken of andere artikelen terug, of overhandigt hij dit aan
(een gemachtigde van) de Vereniging Canon sociaal werk.
6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. In
bijzondere situaties hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
5.1 Zichttermijn
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de ontvangen boeken of
andere artikelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de boeken of artikelen
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan bij 1. besproken
is.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij deze
niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
5.2 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de Vereniging Canon sociaal werk de melding van herroeping pr mail heeft ontvangen,
stuurt de Vereniging na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
2. De Vereniging Canon sociaal werk gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat
de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de consument.

6. Aansprakelijkheid
De Vereniging Canon sociaal werk is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of
beschadigen van verzonden artikelen.
7. Geschillencommissie
Alle webwinkels zijn verplicht te verwijzen naar het Europese ODR platform. U kunt als

consument een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR
platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

