Algemene voorwaarden aanmelding lidmaatschap BNS Crisp
Welkom bij de BNS Crisp
Betalen bij aanmelding
De eerste keer als je je aanmeldt voor het lidmaatschap van BNS Crisp kan je betalen op twee manieren: via
Ideal of betalen via een overschrijving.
Via iDEAL
Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat je
direct koppelt aan je internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoef
je je niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Je rekent snel en gemakkelijk
af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank. Betalen zoals je eigenlijk al gewend bent.
Via overschrijving.
Als je liever niet online betaalt, dan kan je het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN
NL84RABO0155669672 t.n.v Crisp te Zeist onder vermelding van je naam en je volledig adres. Zodra de
betaling bij ons binnen is, krijg je bericht van ons over de bevestiging. Eventuele kosten voor een overboeking
vanuit het buitenland, zijn voor rekening van de koper.
Na de betaling en bevestiging ontvang je van ons een lidmaatschapsnummer zodat je toegang hebt tot het
besloten deel van BNS Crisp. Dit nummer is persoongebonden en niet overdraagbaar.
Betalen na het eerste jaar
Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier machtig je BNS Crisp om de verschuldigde contributie
jaarlijks af te schrijven van je rekening. Dit gebeurt elk jaar in januari van het nieuwe lidmaatschapjaar. Daarna
ontvang je de factuur thuis.
Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat je door BNS Crisp bent gewezen op
de te late betaling en je een termijn van 30 dagen hebben gegund om alsnog aan je betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is BNS Crisp je gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; met een minimum van € 40,=.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.
Herroepingrecht
Mocht je om welke reden dan ook af willen zien van je aanmelding voor het lidmaatschap, dan kan je dit
gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de aanmelding.
- Stuur een mail naar info@bnscrisp.nl
- Vermeld in de e-mail het factuurnummer
- Vermeld ook je bankrekeningnummer waar het bedrag op gestort kan worden (zorg dat dit hetzelfde
rekeningnummer is als dat je hebt gebruikt bij betaling!).
- Na bevestiging storten we het bedrag binnen twee weken retour.
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Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van BNS Crisp loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Je gaat de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
Opzeggen
Je kan je lidmaatschap opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels volgens de
statuten van de vereniging (zie bij De vereniging op de website).
Er is een opzegtermijn van twee maanden voor het verlopen van het lidmaatschapjaar, d.w.z. vóór 1 november.
-

-

Vóór 1 november van het lopend kalenderjaar schrijf je schriftelijk een opzeggingsbrief naar:
BNS Crisp T.a.v. Jelena Brillenburg Wurth
Wethouder Fischerplantsoen 5
2497 DJ Den Haag
Schrijf je brief met handtekening en opgaaf van reden.
Je opzegging is effectief als je een bevestiging van ons hebt ontvangen.

Brieven na 1 november van het lopend kalenderjaar worden niet in behandeling genomen. De verplichting
blijft bestaan om het jaar daarop alsnog de contributie te betalen.
Na het opzeggen moet het logo van BNS Crisp worden verwijderd van je site (mocht je die hebben
geplaatst)/uit de algemene voorwaarden (als je die van BNS Crisp hebt overgenomen) en verder van andere
uitingen waar je ons logo eventueel voor gebruikt.
Klachten
In alle gevallen worden reële klachten direct opgelost. Neem na vaststelling van de klacht direct contact met
ons op door te mailen naar info@bnscrisp.nl
BNS Crisp
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein
info@bnscrisp.nl
www.bnscrisp.nl
KVK 30276998
BTW NL8217.11.672B.01
IBAN NL84RABO0155669672
Nieuwegein, juni 2018
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