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1.  Toepasselijkheid 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel 

 uit van - het lidmaatschap van de Business Club van de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet, 

 hierna te noemen Asopos. 

 

2.  Totstandkoming lidmaatschap 

2.1  Lidmaatschap van de Business Club komt tot stand door het (digitaal) ondertekenen 

van het aanmeldformulier. 

2.2  Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om het lidmaatschap aan te gaan tegen 

 het volledige tarief dat geldt per studiejaar, welke geacht wordt te starten  

 op 1 september van enig jaar. 

2.3  Asopos behoudt zich het recht voor om uitzonderingen naar eigen inzicht te maken 

 op artikel 2.2. 

2.4  Asopos behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap aan partijen te weigeren. 

 

3.  Rechten lidmaatschap 

 Lidmaatschap van de Business Club geeft recht op het volgende: 

 - Toegang voor 2 personen voor de Business Club evenementen; 

 - Toegang voor 2 personen voor de nieuwjaarsborrel; 

 - Het recht uw verblijf partner van Asopos te noemen; 

 - Ontvangen van de nieuwsbrief die via e-mail wordt verspreid; 

 - Ontvangen van ons maandblad de "Idefix"; 

 - Een logo op onze partnerpagina op onze zakelijk website; 

 - Logo op onze partnerbanner in onze entree. 

 

4.  Kosten lidmaatschap 

4.1 De prijs van een lidmaatschap bedraagt jaarlijks € 150 inclusief btw. Asopos zal dit 

 bedrag bij een nieuwe lidmaatschap binnen 2 maanden factureren. In alle andere 

 gevallen zal facturatie plaatsvinden in september. 
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4.2 Jaarlijks zal het lidmaatschapsgeld opnieuw worden bepaald door Asopos. Indien de 

 jaarlijkse bijdrage wijzigt verplicht Asopos zich dit uiterlijk twee maanden voor 

 aanvang van het nieuwe studiejaar bekend te maken.   

 

5. Branche exclusiviteit 

 Asopos werkt met de Business Club niet met branche exclusiviteit om een zo groot 

en  divers mogelijk netwerk op te bouwen. Overleg omtrent branche exclusiviteit is altijd 

 mogelijk. 

 

6.  Ontbinding en beëindiging 

6.1  Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk 1 maand voor aanvang 

 van het studiejaar. 

6.2  Asopos behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap op enig moment te 

 beëindigen. 

6.3  Asopos verplicht zich om binnen een redelijke termijn na het ontbinden van het 

 lidmaatschap, of na het ontvangen van een schriftelijk verzoek, alle uitingsmaterialen 

 te verwijderen. 

 

7.  Aansprakelijkheid 

 Asopos is niet aansprakelijk voor diefstal of enige andere schade, van welke aard 

 ook, opgelopen  tijdens de voor de Business Club toegankelijke evenementen en de 

 nieuwjaarsborrel. 

 

8.  Rechts- en forumkeuze 

 Op deze algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is 

 Nederlands recht van toepassing. 


