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1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden en diensten van MSV Santé. Leden

accepteren deze voorwaarden door akkoord te gaan met de lidmaatschapsovereenkomst.

1.2 De voorwaarden omtrent activiteiten zijn ook van toepassing op eventuele introducés en niet-leden

die de activiteiten van MSV Santé bezoeken.

1.3 MSV Santé behoudt zich het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan de algemene

voorwaarden. De leden zullen in dit geval hiervan op de hoogte gesteld worden.

1.4 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te allen tijde in te zien in de MSV Santé

Ledendrive en op de website van MSV Santé.

2. Contributie

2.1 Betaling van contributie van 45 euro voor een lidmaatschap bij MSV Santé van vier jaar of 15 euro

voor een lidmaatschap van één jaar vindt plaats bij inschrijving en dient voltrokken te worden bij de

pinautomaat of door automatische incasso, waarvoor uw bankrekeningnummer bij inschrijving wordt

gevraagd.

2.2 Het lidmaatschap zal na de bepaalde lidmaatschapstermijn automatisch aflopen. De secretaris

brengt de desbetreffende leden hiervan op de hoogte.

2.3 Een vroegtijdige opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst geschiedt door een schriftelijke

kennisgeving, welke in het bezit van de secretaris dient te zijn. Dit kan geschieden middels een e-mail

naar msvsante@maastrichtuniversity.nl.

2.4 Betaalde contributie zal bij vroegtijdige opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst, na

betaling, maar voor het eind van het lidmaatschap, niet meer worden teruggestort.

2.5 Een lidmaatschap vangt te allen tijde aan op 1 september van het academisch jaar van inschrijving

en eindigt te allen tijde op 31 augustus van het jaar of de jaren daarop. Een uitzondering geldt voor

leden die zich na 1 maart inschrijven. In dat geval vangt het lidmaatschap aan op 1 september van het

volgende academisch jaar.

2.6 Indien een lid zich inschrijft tussen 1 maart en 1 september kan deze echter reeds in de periode tot

aan 1 september gebruik maken van de voordelen die het lidmaatschap met zich meebrengt.

3. Activiteiten

3.1 Deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico. Het bestuur der MSV Santé, hierna genoemd

het bestuur, of de organiserende partij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

-   Lichamelijk letsel door eigen toedoen of door toedoen van anderen;

mailto:msvsante@maastrichtuniversity.nl


MSV Santé – UNS40 – Kamer 0.636d – 6229ER – Maastricht – +31 43 3881695 – msvsante@maastrichtuniversity.nl

-   Verlies en / of diefstal van eigendommen;

-   Schade aan spullen of eigendommen (roerende en onroerende goederen).

3.2 Deelnemers zijn te allen tijde verplicht de aanwijzingen / instructies van het bestuur, de

organiserende partij of aanwezig personeel op te volgen. Deelnemers dienen MSV Santé te voorzien

van eventuele extra informatie zoals deze door MSV Santé of de organiserende partij wordt

opgevraagd. MSV Santé is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend uit het niet correct

of volledig verstrekken van deze informatie.

3.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste legitimatiemiddelen.

3.4 Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag (drugs, alcohol,

verboden middelen of voorwerpen, gewelddadigheid) en de gevolgen hiervan. Deze

verantwoordelijkheid blijft ook gelden wanneer deelnemers onder invloed zijn van drugs en / of

alcohol. MSV Santé is niet aansprakelijk voor gedragingen en / of schade die voortkomen uit het

gebruik en misbruik of vertonen van eerdergenoemde zaken. MSV Santé is tevens niet aansprakelijk

voor andere overlastgevende gedragingen en / of schade zonder dat eerdergenoemde zaken in het spel

zijn.

3.5 Het is verboden om alcohol, drugs en / of verboden middelen of voorwerpen mee te nemen naar

activiteiten die (mede) door MSV Santé georganiseerd worden. Voor alcohol kan het bestuur tijdens

bepaalde evenementen een uitzondering maken. MSV Santé is gerechtigd noodzakelijke maatregelen

te nemen bij het niet naleven van dit verbod. De desbetreffende deelnemer wordt per direct verwijderd

van de activiteit. Zo nodig kan MSV Santé aangifte doen bij de politie. Eventuele kosten worden

verhaald op de desbetreffende deelnemer.

3.6 Een deelnemer die tijdens een activiteit schade toebrengt (materieel, immaterieel, fysiek), wordt

per direct van de activiteit verwijderd. Deze schade en eventuele gevolgschade worden bovendien op

de desbetreffende deelnemer verhaald. Als het bestuur de schade dusdanig groot acht, kan de

deelnemer voor een langere tijd, te bepalen door het bestuur, van evenementen worden geweerd.

3.7 Indien een deelnemer de deelname aan een activiteit voortijdig, na betaling, maar voor het begin

van de activiteit, annuleert, wordt het inschrijfgeld of de aanbetaling niet teruggestort. Indien er sprake

is van overmacht of een uitzonderlijke situatie, te bepalen door het bestuur, kan het bestuur een

uitzondering maken.

4. Excursies en reizen

4.1 Voor deelname aan excursies of reizen gelden alle voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.

Activiteiten.

4.2 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van (eventuele) verzekeringen.

4.3 Deelnemers die dermate veel hinder of overlast veroorzaken, dat de uitvoering en voortzetting van

de excursie bemoeilijkt wordt, kunnen door MSV Santé van voortzetting van de reis worden

uitgesloten. De kosten van deze uitsluiting komen geheel voor rekening van de deelnemer(s).
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Vragen

Resteren er na het lezen van deze voorwaarden vragen, dan kunt u te allen tijde het bestuur om nadere

toelichting vragen.
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