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Algemene Voorwaarden Verenigingslidmaatschap  

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden betreffen de betalings- en leveringsvoorwaarden voor het 

Verenigingslidmaatschap van de KNSB. De Algemene Voorwaarden zijn een uitwerking van de 

paragrafen inzake betaling en levering van het verenigingslidmaatschap uit artikel 5, 8 en 9 van de 

KNSB Statuten.  

2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op KNSB.nl/verenigingslidmaatschap.  

 

Artikel 2: Wat houdt het Verenigingslidmaatschap in 

1. Het Verenigingslidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. 

2. De inhoud van het Verenigingslidmaatschap wordt beschreven in het document “KNSB 

Verenigingslidmaatschap” en is te vinden op KNSB.nl/verenigingslidmaatschap.  

3. De hoogte van de contributie, de aanvullende modules en de afdracht voor actieve leden zijn 

vermeld in het document “KNSB Verenigingslidmaatschap” dat is te vinden op 

KNSB.nl/verenigingslidmaatschap.  

4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de beschrijving van het Verenigingslidmaatschap 

binden de KNSB niet.  

5. Zowel het Verenigingslidmaatschap als het waardepakket voor actieve leden zijn strikt persoonlijk 

en kunnen niet overgedragen worden.   

 

Artikel 3: Wie kan het Verenigingslidmaatschap afnemen  

1. Gewone Leden zoals beschreven in artikel 5 lid 2 van de KNSB Statuten – hierna te noemen “de 

vereniging” – kunnen het Verenigingslidmaatschap van de KNSB afnemen.  

 

Artikel 4: Overeenkomst Verenigingslidmaatschap 

1. De overeenkomst tussen de vereniging en de KNSB tot afname van het Verenigingslidmaatschap 

komt tot stand op het moment van toelating van de vereniging voor het Verenigingslidmaatschap 

volgens artikel 5 van de KNSB Statuten.  

2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de vereniging van de KNSB zo spoedig mogelijk 

digitaal een ontvangstbevestiging.  

3. Producten en diensten uit het Verenigingslidmaatschap zijn toegankelijk zodra is voldaan aan 

Artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.  

 

Artikel 5: Bedenktijd  

1. Binnen 14 dagen ná de totstandkoming van de overeenkomst kan de vereniging beroep doen op 

de wettelijke ontbindingsrecht. Dit betekent dat de vereniging het recht heeft om zonder opgave 

van reden de overeenkomst tot het gebruik van het Verenigingslidmaatschap te ontbinden, tegen 

volledige restitutie van de eventuele reeds betaalde lidmaatschapsgelden.  

2. Indien de vereniging van dit ontbindingsrecht gebruik wenst te maken, kan de vereniging dit 

kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar lidmaatschap@knsb.nl onder vermelding van 

het verenigingsnummer.  

3. Het Verenigingslidmaatschap vervalt onmiddellijk na de ontvangst door de KNSB van het beroep 

op het ontbindingsrecht.  

4. De vereniging doet nadrukkelijk afstand van het ontbindingsrecht zodra de vereniging op welke 

wijze dan ook gebruik maakt van de diensten en/of producten die binnen het 

Verenigingslidmaatschap geboden worden.  

5. De KNSB gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de vereniging heeft gebruikt. De 

terugbetaling is kosteloos voor de vereniging.  
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Artikel 6: Registratie Leden 

1. Bij aanvaarding van het Verenigingslidmaatschap is de vereniging op grond van artikel 8 lid 2 sub 

b van de statuten van de KNSB en het bijbehorende Reglement Ledenopgave verplicht ieder jaar 

zijn leden te registreren.  

2. Bij registratie van de leden conform artikel 2 lid 3 van het Reglement Ledenopgave aanvaardt de 

vereniging de afdracht die hier bij hoort.  

3. Een onjuiste of te late aanmelding van een lid kan van invloed zijn op de toekenning van rechten 

die voortvloeien uit het waardepakket. De KNSB is daarvoor niet aansprakelijk. 

4. De KNSB behoudt zich het recht voor om een maand na het versturen van het derde verzoek tot 

registratie van de leden conform het Reglement Ledenopgave alle voordelen verbonden aan 

zowel het Verenigingslidmaatschap als de individuele waardepakketten te laten vervallen totdat de 

betreffende vereniging de leden heeft geregistreerd conform het Reglement Ledenopgave.  

 

Artikel 7: Contributie  

1. Bij aanvaarding van het Verenigingslidmaatschap dient de vereniging conform artikel 8 lid 7 van 

de KNSB Statuten contributie te betalen.  

2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Ledenraad. De hoogte van de 

aanvullende modules en de afdracht voor actieve leden worden jaarlijks door het Bestuur 

vastgesteld.  

3. De hoogte van de contributie, de aanvullende modules en de afdracht voor actieve leden worden 

voorafgaand aan het nieuwe verenigingsseizoen vastgesteld.  

4. De hoogte van de contributie, de aanvullende modules en de afdracht voor actieve leden zijn 

vermeld in het document “KNSB Verenigingslidmaatschap” dat is te vinden op 

KNSB.nl/verenigingslidmaatschap.  

5. Gedurende het seizoen worden de prijzen behorend bij het Verenigingslidmaatschap niet 

verhoogd.  

 

Artikel 8: Betaling  

1. De KNSB int de verschuldigde bedragen in oktober van het lopende seizoen voor zowel het 

Verenigingslidmaatschap als de aangemelde actieve leden conform het KNSB Reglement 

Ledenopgave.  

2. Indien de vereniging zich aanmeldt na deze contributieronde, ontvangt de vereniging in januari 

een factuur voor zowel het Verenigingslidmaatschap als de aangemelde actieve leden.  

3. Gedurende het seizoen zal in januari en/of juni een naheffing gestuurd worden voor alle actieve 

leden die de vereniging na factuurdatum bij de KNSB conform het KNSB Reglement Ledenopgave 

heeft aangemeld.  

4. Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen op de rekening van de KNSB te staan.  

 

Artikel 9: In gebreke blijven Verenigingslidmaatschap  

1. Bij te late betaling zoals beschreven in artikel 7 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden zal de 

KNSB de betreffende vereniging aanmanen om te betalen. Wanneer de factuur na drie weken na 

aanmaning nog niet is voldaan, zal de KNSB de betreffende vereniging nogmaals aanmanen te 

betalen. Bij het uitblijven van een betaling heeft de KNSB het recht om drie weken na de tweede 

aanmaning bij een derde aanmaning incassokosten in rekening te brengen.  

2. Op het moment van versturen van de derde aanmaning vervallen alle voordelen verbonden aan 

zowel het Verenigingslidmaatschap als de individuele waardepakketten totdat de betreffende 

vereniging alles betaald heeft.  

3. Als de betreffende vereniging meer dan drie (3) maanden achterloopt met uw betalingen, 

beëindigt de KNSB per direct het Verenigingslidmaatschap en de betreffende individuele 
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waardepakketten van de betreffende vereniging conform artikel 9 van de KNSB statuten. De 

betreffende vereniging blijft verplicht alle openstaande bedragen te voldoen conform artikel 8 lid 8 

van de KNSB Statuten.  

4. Het is mogelijk om tegen de opzegging in beroep te gaan conform artikel 9 lid 8 van de KNSB 

Statuten.  

 

Artikel 10: Wijziging Modules Verenigingslidmaatschap 

1. Bij het afnemen van het Verenigingslidmaatschap neemt een vereniging automatisch het KNSB 

Basislidmaatschap af.  

2. Daarnaast kan de vereniging een aanvullende module afnemen zoals beschreven in het 

document “KNSB Verenigingslidmaatschap”.  

3. Bij het (tijdelijk) afnemen van een aanvullende module is de vereniging de bijbehorende 

modulebijdrage aan de KNSB verschuldigd.  

4. Gedurende het seizoen is het mogelijk om tegen bijbetaling de keuze voor een aanvullende 

module te wijzigen.   

 

Artikel 11: Wijzigen inhoud Verenigingslidmaatschap 

1. De KNSB evalueert jaarlijks de inhoud van de pakketten van het Verenigingslidmaatschap. De 

inhoud van de pakketten kan per begin van het Verenigingslidmaatschapsjaar (1 juli) gewijzigd 

worden. Wijzigingen worden uiterlijk 1 mei gepubliceerd op knsb.nl en per e-mail aan de vereniging 

medegedeeld.  

2. De KNSB heeft het recht de inhoud van de pakketten van het Verenigingslidmaatschap tussentijds 

te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt op de website van de KNSB aangekondigd en per e-mail 

aan de vereniging medegedeeld. 

3. Na een aangekondigde wijziging heeft de vereniging veertien (14) dagen de tijd om het 

Verenigingslidmaatschap op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt de vereniging geacht de 

wijziging te hebben geaccepteerd.  

4. Bij het beëindigen van het Verenigingslidmaatschap door een bovengenoemde wijziging van het 

pakket, ontvangt de vereniging de bijdrage voor het Verenigingslidmaatschap pro rato terug. De 

vereniging blijft wel de contributie voor de individuele waardepakketten voor het gehele jaar 

verschuldigd. Deze zal niet pro rato terugbetaald worden.  

 

Artikel 12: Einde lidmaatschap 

1. De situaties waarin het lid of de bond het verenigingslidmaatschap kan opzeggen staan 

beschreven in artikel 9 van de KNSB Statuten. Voor reguliere opzegging van het 

Verenigingslidmaatschap geldt in lijn met Artikel 9 van de KNSB Statuten het volgende: 

2. Zowel het Verenigingslidmaatschap als de registratie van de actieve leden gelden tot 

wederopzegging. De vereniging dient het Verenigingslidmaatschap of het lidmaatschap van 

betreffende actieve lid ten minste vier weken voorafgaand aan het Verenigingslidmaatschapsjaar 

op te zeggen via lidmaatschap@knsb.nl. 

3. De vereniging kan het Verenigingslidmaatschap of het lidmaatschap van een lid van de vereniging 

gedurende het seizoen opzeggen via lidmaatschap@knsb.nl.  

4. De vereniging ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de opzegging.  

5. Wanneer de vereniging het Verenigingslidmaatschap of het lidmaatschap van een lid in de loop 

van het verenigingsjaar eindigt, blijft de vereniging volgens artikel 8 lid 8 van de KNSB Statuten de 

contributie en/of afdracht voor het gehele Verenigingslidmaatschapsjaar verschuldigd. 
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Artikel 13: Privacy 

1. Wanneer de vereniging de vereniging en/of actieve leden aanmeldt voor het 

Verenigingslidmaatschap of de individuele waardepakketten registreert de KNSB gegevens.   

2. De KNSB verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die persoonsgegevens beschermen. In het 

Privacy Statement staat beschreven welke gegevens wij registreren en voor welke doeleinden we 

deze gebruiken. Het Privacy Statement staat gepubliceerd op KNSB.nl/verenigingslidmaatschap. 

 

Artikel 14: Bereikbaarheid 

1. Wij proberen veel gestelde vragen zo goed mogelijk te verwerken op de website 

KNSB.nl/Verenigingslidmaatschap. Indien een vereniging een vraag heeft die niet op deze site 

beantwoord wordt, kan een vereniging deze stellen via lidmaatschap@knsb.nl of bellen naar 088 

489 2000.  

 

Artikel 15: Klachtenregeling  

1. Wanneer een vereniging een klacht heeft over het Verenigingslidmaatschap, kan de vereniging 

deze sturen aan lidmaatschap@knsb.nl. De KNSB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst 

van de klacht reageren.  

 

Artikel 16: Slotbepalingen  

1. De KNSB heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt 

op de website van de KNSB aangekondigd en per e-mail aan de vereniging medegedeeld, waarna 

de vereniging veertien (14) dagen de tijd heeft om bezwaar te maken tegen de aangekondigde 

wijziging, bij gebreke waarvan de vereniging geacht wordt de wijziging te hebben geaccepteerd.  

2. Op de rechtsverhouding tussen de vereniging en de KNSB is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank 

Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van de KNSB om een geschil voor te 

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.  

3. De KNSB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de vereniging lijdt door middel van het 

gebruik van het Verenigingslidmaatschap in de breedste zin van het woord.  

 

Versie V0.1: Vastgesteld op 28 augustus 2015 door het Algemeen Bestuur van de KNSB 

Versie V0.2: Vastgesteld op 20 april 2016 door het Algemeen Bestuur van de KNSB 

Versie V0.3: Wijziging op 01 oktober 2016 i.v.m. gewijzigde statuten van de KNSB 


