Geldend vanaf 30-12-2020

Algemene voorwaarden
Toepasselijk op de vereniging genaamd: “MensSana”, hierna te noemen “de vereniging”,
is bij notariële akte opgericht op negen juni tweeduizenden negen en gevestigd te
Leiden.

Artikel 1: Begripsbepaling
In de algemene voorwaarden gebruikte woorden (enkelvoud of meervoud) hebben de
betekenis zoals hieronder vermeld:
a) Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van toepassing
op de vereniging;
b) Het statuut: Het statuut der vereniging, tevens in te zien op de website en op
aanvraag bij het bestuur;
c) Student: Een student aan Hogeschool Leiden van de opleiding Toegepaste
Psychologie of elders;
d) Inschrijfprocedure: De wijze waarop een student zich in dient te schrijven bij de
vereniging om lid te kunnen worden van de vereniging;
e) Inschrijfformulier: Het fysieke maar merendeels online formulier van inschrijving
bij de vereniging;
f) EL CID: De introductietijd voor alle aankomend eerstejaars bachelor- én
masterstudenten aan de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
g) Website: De website www.svmenssana.nl;
h) Contributie: Een verplichte jaarlijkse bijdrage van de leden en Aspirant-leden
zoals bedoeld in artikel 10, lid 2 van het statuut;
i) Leden: Natuurlijke personen die als lid van de vereniging zijn aangenomen
overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels;
j) Aspirant-leden: Natuurlijke personen die door het bestuur als aspirant-lid van de
vereniging zijn toegelaten overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk
Reglement vast te stellen regels;
k) Het Erelidmaatschap: Natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op
bijzondere wijze hebben onderscheiden en zodanig door de algemene vergadering
zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden als
bedoeld in artikel 5 van de statuten van de vereniging;
l) Vereniging: De vereniging is verplicht activiteiten te ondernemen die leiden tot
vorming en geestelijke verdieping van de leden en een bijdrage leveren aan het
gezelligheidsleven van de leden;
m) ALV: Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Hierna te noemen
“Algemene vergadering” als bedoeld in artikel 13 van de statuten van de
vereniging;
n) HLBookshop: Te Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden, KvK: 28084359;
o) Deelnemer: De persoon die zich heeft ingeschreven voor excursie en/of activiteit
en deelneemt hieraan;
p) Activiteit: Georganiseerde bezigheid tot vorming en geestelijke verdieping van de
leden en een bijdrage leveren aan het gezelligheidsleven van de leden.

1

‘De studievereniging van Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Leiden’
MensSana
Zernikedreef 11, 2333 CK
Leiden, NL

www.SVMensSana.nl

Bank: NL98RABO0313887284
KVK: 27353977

Geldend vanaf 30-12-2020

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, levering
van diensten, levering van goederen, documenten, fysieke, offline of online
nieuwsbrieven en berichten, de inschrijfprocedure en ook de rechtshandelingen
tussen partijen, ook wanneer deze rechtshandelingen niet mochten leiden tot een
overeenkomst.
2. Op deze algemene voorwaarden zijn de statuten, het Huishoudelijk
Reglement en de Privacyverklaring van de vereniging van toepassing.

Artikel 3: Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging vangt als zij die zich als lid bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten tot aan de datum van uitschrijving, conform artikel 5 tot en met 9 van
het statuut;
2. Inschrijven is enkel mogelijk middels het volledig en correct invullen van het
daarvoor bestemde inschrijfformulier;
3. Het lidmaatschap is enkel geldig indien de daarvoor bestemde contributie is
betaald.
a. Na inschrijving geeft u toestemming aan om een incasso-opdracht
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om een bedrag,
zoals onderstaand wordt benoemd van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de vereniging;
b. Indien deze onjuist geïncasseerd is kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden;
c. De hoogte van de contributie bedraagt €15,- per schooljaar en
wordt jaarlijks afgeschreven middels automatisch incasso;
d. De hoogte van de contributie bedraagt eenmalig €10,- middels
automatisch incasso wanneer een aankomend eerstejaars student
zich inschrijft in de EL CID periode;
e. Dit automatisch incasso wordt uitgevoerd conform de in SEPA
beschreven wet- en regelgeving voor verenigingen.
f. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld;
g. Indien een lid zich niet uiterlijk 31 juli van het kalenderjaar
uitschrijft is het lid de contributie van dat jaar nog verschuldigd en
zal het voor het jaar dat volgt worden uitgeschreven;
h. Het opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
4. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of middels e-mail naar
info@svmenssana.nl worden opgezegd. Uitschrijving volstaat met opgave van
inschrijfgegevens en de mededeling dat het lid geen lid meer wenst te zijn.
5. De vereniging is gerechtigd om het lid uit te sluiten van activiteiten.
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6. De vereniging is gerechtigd om het lid uit te sluiten van de vereniging op grond
van gewichtige redenen.
a. Opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
b. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 4: Activiteiten van de vereniging
1. De vereniging is het op grond van Artikel 3 van het statuut verplicht activiteiten te
ondernemen die leiden tot vorming en geestelijke verdieping van de leden en een
bijdrage leveren aan het gezelligheidsleven van de leden.
2. De activiteit organiserende commissies hebben de bevoegdheid om in naam van
de vereniging activiteiten te organiseren, mits deze activiteiten zijn goedgekeurd
door het bestuur.
3. De vereniging kent het recht toe om een bijdrage te vragen voor de activiteit.
a. Terugtrekking van deelname aan de activiteit zal geschieden zonder
teruggaaf van het inschrijfgeld mits er sprake is van overmacht
vastgesteld door het bestuur en hier een verzoek van teruggaaf
ingediend is bij het bestuur van de vereniging.
4. Tijdens de met of door MensSana georganiseerde activiteiten dient één ieder zich
te allen tijde te houden aan een normale omgang met elkaar en diens gezond
verstand te gebruiken.
b. Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de begeleiders op te
volgen;
c. Ieder is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en/of
bezit/onder invloed van verdovende middelen, rookwaar en/of
verboden middelen of (scherpe) voorwerpen;
d. Indien legitiem gebruik wordt gemaakt van medicatie, wordt dit als
een uitzondering op lid 4c beschouwt;
e. Het is uitdrukkelijk verboden om verdovende middelen of verboden
voorwerpen mee te nemen naar activiteiten;
f. Indien een lid en/of deelnemer schade toebrengt, materieel,
immaterieel alsook fysiek zal het lid per direct worden uitgesloten
van de activiteit. Bovendien is de betrokkene reeds zelf
aansprakelijk voor alle geleden schade.
g. Ieder is zelf verantwoordelijk voor de afsluiting van een passende
reis- en/of annuleringsverzekering wanneer nodig.
h. Ieder is zelf verantwoordelijk voor het dragen van een geldig
legitimatiebewijs indien de/het land van bestemming die
noodzakelijk acht.
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5. Het bestuur zal zorgdragen voor de veiligheid van haar leden. Hiervoor stelt het
bestuur BHV-ers ter beschikking ten behoeve van (nood)hulpverlening tijdens
activiteiten en zal zij zich inzetten om veiligheidsvoorschriften actief te
handhaven.

Artikel 5: Privacy
1. De vereniging besteed de grootste aandacht aan de bescherming van de
persoonsgegevens van haar leden.
2. De persoonsgegevens in bezit van de vereniging vallen onder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
a. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer
deze in overeenstemming zijn met de wet. Voor de leden
van de vereniging moet het transparant zijn hoe en waarom deze
gegevens verwerkt worden;
b. Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden voor een
gerechtvaardigd doel. Dat doen moet duidelijk omschreven zijn;
c. Bij verwerking van de persoonsgegevens dienen leden op de hoogte
te zijn van de identiteit van de desbetreffende organisatie, genoemde
MensSana of de verwerkingsverantwoordelijke, genoemde Secretaris
en van het doel van de gegevensverwerking;
d. De gevraagde persoonsgegevens moeten passen bij het doel van de
organisatie, genoemde MensSana;
e. De verwerkingsverantwoordelijke moet de gegeven juist bewaren en
indien nodig actualiseren;
f. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden
beveiligd.
3. Tijdens activiteiten kunnen foto- en video opnamen gemaakt worden. Deelnemers
van activiteiten geven stilzwijgend toestemming voor gebruik en publicatie van
deze opnamen ten behoeve van sfeerimpressies op bijvoorbeeld sociale media
en/of drukwerk in de vorm van fysieke flyers.
4. Bezwaar tegen publicatie kan middels schriftelijk verzoek bij info@svmenssana.nl
worden ingediend ter verwijdering van de publicatie op sociale media. Men wordt
verzocht het bezwaar op de volgende manier kenbaar te maken:
a. onderwerpregel: “bezwaar publicatie op sociale media”;
b. voor- en achternaam;
c. de hyperlink(s) naar de betreffende publicatie;
d. reden van bezwaar.
5. Binnen drie werkdagen na ontvangst zal de vereniging reactie geven op het
bezwaar. De vereniging behoudt zich te allen tijde het recht om sfeerimpressies
die de persoonlijke levenssfeer van bezwaar hebbende niet schenden als
publicatie te behouden.
6. Eveneens worden jouw gegevens mogelijk gedeeld met de HLBookshop van de
Hogeschool Leiden indien je hier een akkoord voor hebt gegeven tijdens je
inschrijving of indien je later in het jaar toestemming hebt gegeven over de mail.
Hiervoor delen wij jouw voor- en achternaam, lidmaatschap en ontvangen wij
jouw bestede budget met bijbehorende korting bij de HLBookshop.
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Artikel 6: Aanvullende voorwaarden
1. De vereniging behoudt zich ten allen tijde het recht voor wijzigingen aan te
brengen in de benoemde artikelen, zoals huishoudelijk reglement,
privacyverklaring en algemene voorwaarden;
2. De vereniging behoudt zich ten allen tijde het recht om indien nodig extra
voorwaarden te stellen aan bepaalde activiteiten.
3. Indien de vereniging veranderingen aanbrengt in bovengenoemde stukken zal de
vereniging haar leden op de hoogte stellen middels een algemene vergadering.
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