Lidmaatschapsvoorwaarden Prikkelbare Darm
Syndroom Belangenvereniging
Maart 2018 - De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Prikkelbare Darm Syndroom
Belangenvereniging (hierna PDSB).

1. Toepasselijkheid voorwaarden, privacybeleid en statuten
Door het aanmelden als lid van PDSB bevestigt de aanmelder bekend en akkoord te zijn met
deze voorwaarden en met het PDSB-privacybeleid. Op deze voorwaarden zijn de statuten
van PDSB van toepassing.

2. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van PDSB staat open voor natuurlijke personen van alle leeftijden.
2. Ook personen woonachtig buiten Nederland kunnen lid worden van PDSB.
3. Het lidmaatschap is pas definitief nadat PDSB de aanmelding schriftelijk heeft bevestigd
en nadat de verschuldigde contributie is ontvangen. Het lid ontvangt een
lidmaatschapsnummer alsmede inloggegevens van het account bij PDSB.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5. Het lid dient ervoor zorg te dragen dat PDSB te allen tijde over de juiste contactgegevens
beschikt.

3. Duur
1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig totdat het
lidmaatschap wordt opgezegd.
2. De opzegging van een lidmaatschap vindt plaats door:
a)

schriftelijke opzegging vóór 1 december van elk jaar.

b) opzegging per e-mail vóór 1 december van elk jaar
c)

opzegging via het account MIJN PDSB vóór 1 december van elk jaar.
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3. Het lidmaatschap eindigt daarnaast door:
a) overlijden van het lid;
b) opzegging door het bestuur indien een lid zijn verplichtingen tegenover de
vereniging niet nakomt of
c)

ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur indien een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.

4. Opzegging van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur geschiedt
schriftelijk onder opgave van redenen en met vermelding van de datum waarop het
lidmaatschap wordt beëindigd. Tegen een dergelijk bestuursbesluit staat de mogelijkheid
open tot het instellen van beroep bij de algemene ledenvergadering.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap komt het gebruik van alle aan het lidmaatschap
gekoppelde producten en diensten te vervallen.

4. Contributie
1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering
vastgesteld. Elk lid is gehouden deze contributie te voldoen.
2. Indien een lid de contributie niet heeft voldaan komen alle aan het lidmaatschap
gekoppelde producten en diensten te vervallen totdat het openstaande bedrag alsnog
wordt voldaan.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap ontstaat geen recht tot restitutie van de betaalde
contributie.

5. Inhoud van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap geeft het lid het recht om gebruik te maken van alle voor leden
bedoelde diensten en producten van PDSB.
a. het kwartaalblad Prikkels
b. de nieuwsbrief
c. korting op gezondheidsartikelen bij diverse (web)winkels
d. toegang tot het uitgebreide ledengedeelte
e. een lidmaatschapspasje dat tevens als toiletpasje kan dienen
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f. met reductie kunnen deelnemen aan de PDS-Infodag
g. gratis kunnen deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten
2. Indien het lidmaatschap door degene met het gezag voor een persoon jonger dan 18 jaar
wordt afgesloten dan staat de tenaamstelling van het lidmaatschap op naam van de
jonge persoon. Degene met gezag mag ook van de voor leden bedoelde diensten en
producten van PDSB gebruik maken.

6. Wijzigingen
PDSB kan deze voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan 1 maand na de
publicatiedatum in. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en kunnen op
aanvraag per e-mail worden toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te
controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.

7. Privacy
PDSB houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving. De wijze waarop PDSB
omgaat met gegevens van haar leden is vastgelegd in ons privacybeleid. Het privacybeleid
staat op www.pdsb.nl/privacyverklaring en kan op aanvraag per e-mail worden toegezonden.
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