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Reglement Erecode Leden Federatie TMV 

 

Artikel 1.  

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt 

verwezen naar het Reglement Definities Federatie TMV.  

 

Artikel 2.  

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat: 

- een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit  

begrip of woord en omgekeerd; 

- een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en  

omgekeerd; 

- een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement.  

 

Artikel 3. Algemene Bepalingen 

3.1.  Deze Erecode heeft ten doel het in standhouden van de eer en waardigheid van het beroep 

(Register) Makelaar, (Register) Veilinghouder en (Register) Taxateur in roerende zaken, 

alsmede het in stand houden en bevorderen van de goede naam van de Vereniging. 

3.2.  Een Lid zal zijn beroep en/of bedrijf (doen) uitoefenen met inachtneming van de daarvoor 

algemeen geldende normen, zodanig dat het vertrouwen in zijn persoon of zijn 

beroepsgroep niet wordt geschaad. 

3.3.  Het Lid is zich bewust van het belang van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Hij 

oefent deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen 

uit en streeft naar kwaliteit in zijn dienstverlening.  

3.4.  Een Lid zal erop toezien dat degene die door hem op enigerlei wijze betrokken is bij de 

uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, handelt overeenkomstig deze Erecode.  

3.5.  Een Lid dient collegiaal en loyaal te zijn ten opzichte van zijn Medeleden.  

3.6. Een Lid zal nimmer op onoorbare wijze trachten voordeel te behalen ten koste van een 

ander Lid.  

3.7.  Een Lid zal nimmer onnodig of ongegrond een nadelig oordeel geven over een ander Lid of 

een door een ander Lid verrichte dienst, anders dan met strikte objectiviteit en integriteit. 

3.8. Het Lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s 

en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Hij voorkomt dat zijn 

medewerkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of 

over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van 

opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad.  

3.9. Leden trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij 

werken mee aan een aanbod van de Sectie, dan wel het Hoofdbestuur voor bemiddeling ter 

beslechting van geschillen.  
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3.10. Het Lid treedt ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de Vereniging op, tenzij 

hij tijdig kenbaar maakt daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende 

wetgeving, gewoonte of gebruik.  

3.11. Het Lid zorgt ervoor dat de aan hem verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de 

regels van de Vereniging. 

Artikel 4. 

Niet naleving van deze Erecode kan aanleiding vormen voor opzegging of ontzetting van het Lid als 

bedoeld in artikel 7 van de Statuten.  

Artikel 5.   

5.1.   Dit is een reglement als bedoeld in artikel 41 van de Statuten.  

5.2.   De Algemene Vergadering is – met inachtneming van artikel 41 van de Statuten – te allen 

tijde bevoegd tot wijziging van dit reglement.  

5.3.   Dit reglement wordt aangehaald als "Erecode Leden Federatie TMV”.  

5.4.   Dit reglement vervangt de Erecode Federatie TMV, zoals laatstelijk gewijzigd op 18 januari 

1999, en treedt in werking op 1 juni 2019.  

 

 

 

 

 

 


