ALGEMENE VOORWAARDEN
I.

IDENTITEIT VAN DE VERENIGING EN DEFINITIES

VSPVU is de studievereniging voor Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit. VSPVU
functioneert met het KvK nummer 40537542. Adres: Van der Boechorstraat 7, kamer D056, 1081 BT, Amsterdam.
Telefoonnummer: 020-5988919.

II.

TOEPASBAARHEID

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van VSPVU. Door het worden van lid van VSPVU,
bevestigt u dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en dat u akkoord gaat met alle lidmaatschap gerelateerde
activiteiten van VSPVU zoals beschreven in de artikelen van de algemene voorwaarden.
2. Als u het niet eens bent met een van de verklaringen in de algemene voorwaarden, dient u een schriftelijk verzoek in via
bestuur@vspvu.com (voordat u lid wordt). VSPVU zal een andere regeling overwegen en zal dit binnen 14 dagen melden. Als u
het niet eens bent met een van de verklaringen in de algemene voorwaarden, kunt u worden geweigerd voor activiteiten die
worden aangeboden door VSPVU.
3. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt met een handtekening van beide partijen
(de student en VSPVU).

III.

LIDMAATSCHAP

Algemeen
1. Lidmaatschap is open voor iedereen.
2. Uw lidmaatschap is persoonlijk en u kunt uw lidmaatschap niet overdragen aan een andere persoon. U bent
verantwoordelijk voor het wachtwoord van uw account op VSPVU-website en u mag onder geen enkele omstandigheid
toegang verlenen aan een derde partij.
3. Als u uw lidmaatschap wilt voortzetten, moet u het vernieuwen aan het begin van een nieuw academisch jaar. Als u uw
lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u uw lidmaatschap opzeggen.

Duur
1. U kunt ten alle tijd lid worden
2. U bent lid tot de Opzegging. Opzegging kan worden gedaan door het lid of door VSPVU gedurende het hele jaar. Het lid
kan het lidmaatschap beëindigen door een e-mail te sturen naar board@vspvu.com.
3. Het lidmaatschap eindigt automatisch wanneer de persoon overlijdt.

IV.

EVENEMENTEN

1. Op elk VSPVU evenement wordt het Alcohol en Drugsbeleid gehanteerd
2. In geval van annulering of verplaatsing van een VSPVU-evenement, zal VSPVU de leden zo goed mogelijk informeren.
3. In geval van annulering van een VSPVU-evenement vanwege omstandigheden buiten de macht van VSPVU, is VSPVU niet
aansprakelijk voor het terugbetalen van de deelnamekosten.

V.

CONTRIBUTIE

1. Een lid betaalt 35 euro.
2. Het verzamelen van geld zal voorafgaand aan de verzameling aan het lid worden aangekondigd.

VI.

PRIVACY

1. Wanneer u lid wordt van VSPVU of wanneer u lidmaatschap van een commissie aanvraagt, geeft u VSPVU enkele
persoonlijke informatie. Door deze informatie te uploaden / verzenden naar de VSPVU-website of door een
machtigingsformulier in te vullen, verleent u VSPVU een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, onbeperkte, eeuwigdurende en
royaltyvrije licentie om deze gegevens of een deel hiervan te gebruiken, op welke manier dan ook. , in sommige of alle media
(behalve kopieën van paspoorten / identiteitskaarten en persoonlijke gegevens over Cv’s). Bovendien doet u daarmee afstand
van uw zogenaamde morele of soortgelijke rechten met betrekking tot de gegevens.
2. Wanneer een lid inzicht wil hebben in zijn of haar persoonlijke gegevens verkregen door VSPVU, kan hij of zij contact
opnemen met VSPVU door een e-mail te sturen naar bestuur@vspvu.com.
3. Wanneer een lid zijn of haar persoonlijke gegevens wil wijzigen, kan dit via de website of door contact op te nemen met
VSPVU door een e-mail te sturen naar bestuur@vspvu.com
4. VSPVU gebruikt uw informatie voor promotionele doeleinden van VSPVU-services en evenementen en voor commerciële
doeleinden (bijvoorbeeld door u e-mails te sturen).
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5. VSPVU mag de gegevens die u invult op de VSPVU-website verwerken en opslaan in een of meer bestanden.
6. VSPVU mag de gegevens die u invult op autorisatieformulieren verwerken en opslaan in een of meer bestanden.
7. VSPVU is bevoegd om de VSPVU-lidmaatschapsinformatie te delen met de VU.
8. Door een e-mail te sturen naar bestuur@vspvu.com, kunt u verklaren dat u het niet eens bent met VI.4 en zal VSPVU uw
gegevens niet voor deze doeleinden gebruiken.

VII.

GARANDEREN VAN VOLLEDIGE EN JUISTE INFORMATIE

1. U garandeert VSPVU dat alle informatie die u invoert op het registratieformulier of ergens anders op de website van VSPVU
tijdens het gebruik, juist en waar is. Als VSPVU een geldige reden heeft om aan te nemen dat de verstrekte informatie
onvolledig, onwaar, misleidend of incorrect is, heeft VSPVU het recht om de informatie te verwijderen.

VIII.

VERANDERINGEN

1. VSPVU heeft het recht om de algemene voorwaarden van VSPVU te wijzigen op elk moment dat VSPVU dit als noodzakelijk
beschouwt, zonder voorafgaande kennisgeving. De nieuwe algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op
vspvu.com en leden worden aanbevolen om de website regelmatig te controleren.

IX.

AANSPRAKELIJKHEID

1. VSPVU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade, van welke aard ook, van bezittingen van deelnemers aan
activiteiten of gebruikers van de diensten / evenementen van VSPVU. VSPVU is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen of
indirecte schade van de niet / niet op tijd / onjuiste prestaties van VSPVU.
2. VSPVU is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de VSPVU-website.
3. VSPVU is niet aansprakelijk voor enige informatie of communicatie die niet wordt aangeboden door VSPVU.
4. VSPVU is alleen aansprakelijk voor de schade die een direct gevolg is van een toerekenbare fout van VSPVU bij de uitvoering
van de verplichtingen van VSPVU zoals vermeld in de algemene voorwaarden.
5. VSPVU is niet aansprakelijk in geval van opzettelijke schade door de student of in geval van roekeloosheid.

X.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. VSPVU behoudt de rechten en kwalificaties die toebehoren aan VSPVU volgens de Nederlandse auteursrechtwetgeving en
andere intellectuele wet- en regelgeving. VSPVU mag dit voor andere doeleinden gebruiken.
2. Alles op de website van VSPVU behoort toe aan VSPVU. Als u materiaal op de website vindt waarvan u denkt dat het inbreuk
pleegt op een recht van derden of eigendommen, neem dan contact op met VSPVU. VSPVU kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de informatie op de website.

XI.

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTEN

1. De Nederlandse wet is van toepassing op de algemene voorwaarden van VSPVU
2. In het geval dat één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, wordt de
betreffende term vervangen door een geldige bepaling die hetzelfde effect heeft.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de leden binnen een redelijke termijn door VSPVU te
worden ingediend, duidelijk omschreven en te concurreren nadat het lid een tekortkoming heeft vastgesteld. Deze klacht zal
worden beantwoord.

XII.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

1. Aanvullende algemene voorwaarden mogen niet ten laste komen van de leden en moeten schriftelijk worden ingediend op
een manier die het lid zou kunnen opslaan.
2. Voor vragen over de algemene voorwaarden van VSPVU kunt u een e-mail sturen naar board@vspvu.com. We zullen zo snel
mogelijk reageren.
3. Het verbreken van een van de artikelen vermeld in de algemene voorwaarden kan door VSPVU worden bestraft.
4. In geval van tegenstrijdige artikelen in de algemene voorwaarden of in elke situatie waarin VSPVU wordt overwogen, zijn de
algemene voorwaarden op elk moment van toepassing. VSPVU zal in deze situaties verduidelijking geven.
5. De communicatie tussen VSPVU en haar leden kan schriftelijk, mondeling en elektronisch plaatsvinden.
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