ALGEMENE VOORWAARDEN
HANZE STUDENTENBELANGEN VERENIGING
1. VERENIGINGSGEGEVENS
Hanze Studentenbelangen Vereniging
Zernikeplein 7, kamer E.147
9747 AS Groningen
Tel: 050 595 2650
E-mail: bestuur@hanzestudentenbelangen.nl
KvK nummer: 02085511

2. DEFINITIES
2.1 Hanze Studentenbelangen Vereniging: De Hanze Studentenbelangen Vereniging (hierna: HSV) is
een vereniging opgericht om de fractie, welke plaatsneemt in de Hogeschool
Medezeggenschapsraad, te ondersteunen en zorg te dragen voor de dagelijkse gang van zaken
van de vereniging.
2.2 Lid: Natuurlijk persoon die voldoet aan het gestelde in artikel 4, lidmaatschap.
2.3 Schooljaar: Een schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2.4 ALV: Algemene Ledenvergadering
2.5 Deelnemer: Een lid of niet-lid dat zich wil inschrijven als lid.

3. TOEPASSINGSGEBIED
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de HSV gesloten
overeenkomst(en) met betrekking tot het lidmaatschap.
3.2 Deze algemene voorwaarden worden geldig na het aanvinken van het betreffende vakje bij
aanmelding als lid door de deelnemer.

4. LIDMAATSCHAP
4.1 Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.
4.2 Het lidmaatschap begint op de datum van inschrijven in het ledenregister en geldt voor
onbepaalde tijd.
4.3 Het lidmaatschap bij de HSV wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het lid het lidmaatschap
schriftelijk opzegt vóór 1 juli van het lopende jaar, conform Artikel 5 van deze algemene
voorwaarden. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende
schooljaar.
4.4 Het lid is verplicht wijzigingen in de persoons-, adres- en/of contactgegevens zo spoedig
mogelijk aan de HSV door te geven. Dit kan door een e-mail te sturen naar
secretaris@hanzestudentenbelangen.nl.

5. BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
5.1 Het lidmaatschap eindigt:
a. Door schriftelijke, tijdige opzegging door het lid.

b.
c.
d.

Bij overlijden.
Als het lid de contributie, zoals vermeld in Artikel 6, niet betaalt.
Door opzegging door het bestuur van de HSV en het niet volgen van de statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de HSV.
5.2 Voor een schriftelijke opzegging, zoals vernoemd onder Artikel 5.1, sub a, stuurt het lid een email naar secretaris@hanzestudentenbelangen.nl of een brief naar:
Hanze Studentenbelangen Vereniging
Zernikeplein 7, E.147
9747 AS Groningen
5.3 Het lid vermeldt in de opzegging de voor- en achternaam.
5.4 De opzegging of de beëindiging van het lidmaatschap wordt in het ledenregister vastgelegd en
schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.

6. CONTRIBUTIE
6.1 De leden van de HSV moeten jaarlijks het door het bestuur en de ALV vastgestelde bedrag aan
contributie betalen, tenzij een lid daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk door het bestuur geheel of
gedeeltelijk is vrijgesteld.
6.2 De verschuldigde contributie wordt geïnd middels een automatische incasso.
6.3 Indien de automatische incasso wordt gestorneerd:
a. Wordt er een nieuwe incasso gepland en worden de leden die gestorneerd hebben
gecontacteerd door een bestuurslid.
b. Bij een tweede stornering wordt een aanmaning verstuurd, waarvan de kosten bij het lid in
rekening worden gebracht.
c. In geval van weigering bij het in ontvangst nemen van de aanmaning, zal er een herinnering
worden gestuurd. Na het verlopen van de termijn kan de contributie via derden worden
geïnd.
6.4 De leden zijn verplicht om aan de HSV voorafgaand aan de incassering een correct
bankrekeningnummer (IBAN) door te geven. Als het rekeningnummer is veranderd, moet het lid
dit vóór 1 juli doorgeven aan de HSV door te mailen naar
secretaris@hanzestudentenbelangen.nl.
6.5 De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid gebruik
maakt van de producten en/of diensten die worden aangeboden door de HSV. De contributie
wordt op basis van een vaste kostenomslag over de leden vastgesteld.
6.6 De contributie wordt één keer per schooljaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum.
6.7 Als het lid het lidmaatschap in de loop van het schooljaar opzegt, blijft de contributie voor dat
schooljaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie.
6.8 Mocht iemand zonder geldig lidmaatschap gebruikmaken van de producten en/of diensten die
de HSV aanbiedt, dan moet die persoon de prijs betalen voor niet-leden.

7. RECHTEN EN PLICHTEN
7.1 De leden van de HSV worden geacht de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de HSV na
te leven. Mocht een lid van de HSV de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet naleven,
dan kan worden besloten het lid te schorsen of het lidmaatschap af te nemen.
7.2 Leden hebben het recht deel te nemen aan algemene activiteiten van de HSV. Bij activiteiten met
een limiet hebben leden voorrang. De overige deelnemers zullen op een reservelijst komen te
staan.

7.3 Leden hebben het recht tot het bijwonen van de ALV, georganiseerd door het bestuur. Tijdens
de ALV hebben de leden stemrecht.

8. ACTIVITEITEN
8.1 Het kan voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden in het programma van de HSV. Dit kan
eventueel ter plaatse worden besloten.
8.2 Programmawijzigingen kunnen niet leiden tot een restitutie van (een deel van) de kosten van de
activiteit.
8.3 De HSV is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade veroorzaakt door het niet op tijd verschijnen
van de deelnemer op de aangewezen plaats. De gevolgen van te laat aanwezig zijn, zijn voor de
rekening en het risico van de deelnemer.
8.4 De HSV is niet aansprakelijk voor wijziging in activiteiten (zoals verlenging, verkorting) als gevolg
van overmacht, waaronder bijvoorbeeld de politieke situatie in een land, technische problemen,
ziekte of natuurrampen worden begrepen. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de
deelnemer.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 De HSV sluit iedere aansprakelijk uit voor schade, inclusief gevolgschade, verlies, diefstal of
andere vormen van waardevermindering of geldelijk verlies van eigendommen van de
deelnemer.
9.2 De HSV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor (gevolg-)schade ten gevolge van ongevallen of
ander medisch letsel dat een deelnemer onverhoopt oploopt tijdens een activiteit. De HSV sluit
iedere aansprakelijkheid uit indien de activiteit niet door kan gaan, bijvoorbeeld wegens te weinig
aanmelding of andere omstandigheden die buiten haar macht liggen.
9.3 Indien voorgenoemde uitsluiting rechtens niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van de HSV
beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert subsidiair tot maximaal het bedrag dat de
deelnemer voor de activiteit heeft betaald.

10. FOUTEN VOORBEHOUDEN
10.1 Ondanks dat de HSV de activiteiten zorgvuldig samenstelt kan het toch voorkomen dat er
foutieve teksten en/of prijzen worden weergegeven. Aan deze fouten kan de deelnemer geen
rechten ontlenen.
10.2 De HSV is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen
worden met de leden gecommuniceerd.

11. VERWERKEN VAN DE GEGEVENS
11.1 Indien de deelnemer zich aanmeldt voor een georganiseerde activiteit van de HSV worden
verschillende gegevens opgevraagd van de deelnemer. Deze gegevens worden gebruikt om te
kunnen deelnemen aan een activiteit.
11.2 De deelnemers is verplicht de gegevens naar waarheid op te geven c.q. in te vullen.
11.3 De gegevens van de deelnemer betreffende medische aandoeningen zullen door het bestuur der
HSV vertrouwelijk worden behandeld, tenzij de deelnemer anders wenst.

12. ANNULERING
12.1 Een deelnemer die zich heeft ingeschreven voor een activiteit en deze inschrijving later annuleert,
wordt door het bestuur op de hoogte gebracht over een eventuele restitutie van het
inschrijvingsgeld.

13. SLOTBEPALING
13.1 Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Indien er sprake is van een geschil proberen de HSV en het lid deze eerst in der minne op te
lossen. Lukt dit niet, dan zal de meest gerede partij zich desgewenst tot de rechter wenden, de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, wordt door partijen aangewezen als de
bevoegde rechter om van eventuele geschillen kennis te nemen.

