Algemene Voorwaarden Studievereniging Spectrum
Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Studievereniging Spectrum. Wij
gaan ervan uit dat deelnemers deze voorwaarden kennen wanneer zij zich aanmelden
voor een Spectrumactiviteit. Deze algemene voorwaarden gelden voor activiteiten,
waaronder ook reizen worden verstaan, vanaf 13-03-2020.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Spectrum activiteiten. Dat wil
zeggen, alle activiteiten georganiseerd door studievereniging Spectrum.
Artikel 2: Aanmeldingen
2.1 Een inschrijving komt tot stand door middel van het aanmelden via een Google-formulier
of een andere vorm gekozen door de organiserende partij binnen Spectrum. Hierin dienen
minstens alle verplichte velden door de deelnemer ingevuld te worden. In dit formulier dient
de deelnemer aan te geven akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Door middel
van akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geef je de vereniging toestemming
persoonsgegevens te verwerken, zoals Spectrum in haar privacy policy verantwoordt. Een
aanmelding is rond als de organiserende partij bevestiging heeft ontvangen van de
aanmelding. De aanmelding kan ongeldig verklaard worden als de deelnemer niet betaald
voor de betalingsdeadline.
2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
Indien er in een zeer kort tijdsbestek een overschot aan aanmeldingen is, kan de commissie
besluiten om tussen deze eerste aanmeldingen tot loting over te gaan. Deze loting geschiedt
volgens het protocol dat de commissie hiervoor heeft opgesteld.
2.3 Als één cohort de andere cohorten in grote getale overschrijdt qua aanmeldingen, dan
kan het bestuur besluiten om deelnamegrenzen te stellen per cohort.
Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Studievereniging Spectrum sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade of
ongeval op de activiteiten uit, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht
verzetten.
3.2 Studievereniging Spectrum sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor een allergische
reactie die optreedt op of na een evenement uit. Er wordt geprobeerd rekening te houden
met allergieën, maar bescherming tegen allergenen kan niet worden gegarandeerd.
3.3 Elke deelnemer draagt gedurende de activiteiten volledige verantwoordelijkheid over zijn
eigen daden. Mocht er iets beschadigen op locatie, dan dient het volledige schadebedrag
voldaan te worden door de deelnemer die verantwoordelijk is voor de schade, tenzij het

bestuur van studievereniging Spectrum besluit een deel van de schadekosten op zich te
nemen.
3.4 Voor activiteiten waarbij Spectrum aan locatie- of eigendoms beheerders een borgsom
betaalt, geldt dat wanneer een deelnemer verantwoordelijk is voor schade waardoor de borg
geheel dan wel gedeeltelijk wordt ingehouden, deze deelnemer het ingehouden bedrag dient
terug te betalen aan studievereniging Spectrum.
3.5 Al wat bij de wet verboden is, is niet toegestaan op activiteiten. De deelnemer is hiervoor
zelf verantwoordelijk en zal indien nodig direct uitgesloten worden van verdere deelname
aan de activiteit en er kan door het bestuur van studievereniging Spectrum gekozen worden
om andere sancties op te leggen aan de desbetreffende deelnemer. Dit kan zover gaan als
royering.
3.6 In het geval dat de activiteit een reis naar het buitenland betreft, dient de deelnemer zich
te houden aan de wet en regels die in het desbetreffende land gelden.
Artikel 4: Annulering en wijziging
4.1 Annulering van een aanmelding dient per mail vóór de annuleringsdeadline te
geschieden. Voor elk evenement geldt dat de annuleringsdeadline twee weken vóór
aanvang van het evenement is, tenzij anders aangegeven door de commissie. De
annuleringsdeadline staat los van de door de commissie aangegeven inschrijfdeadline. Een
afmelding moet via de mail door de deelnemer gecommuniceerd worden aan de commissie
die de activiteit organiseert. Indien de commissie geen eigen e-mailadres heeft, moet naar
de commissaris van deze commissie worden gemaild.
4.2 Bij annulering na de annuleringsdeadline wordt het inschrijfgeld geheel in rekening
gebracht, tenzij middels overleg met het bestuur een andere overeenkomst gesloten wordt.
4.3 Het is alleen mogelijk om de inschrijving te wijzigen wanneer er door de afzeggende
deelnemer een vervanger wordt geregeld. Deze vervanging dient per mail kenbaar gemaakt
te worden. Deze mail moet door de deelnemer worden verzonden naar de commissie die de
activiteit organiseert. Indien de commissie geen eigen e-mailadres heeft, moet naar de
commissaris van deze commissie worden gemaild. De wijziging is pas rond na bevestiging
per mail.
4.4 Aanmelding voor een evenement kan tot de door de commissie aangegeven
inschrijfdeadline. De inschrijfdeadline staat los van de in artikel 4.1 behandelde
aanmelddeadline. Aanmeldingen na de inschrijfdeadline zijn niet geldig, tenzij door de
commissie anders besloten.
4.5 Bij afwezigheid van de deelnemer op een activiteit wordt het volledige inschrijfgeld van
die activiteit in rekening gebracht.
Artikel 5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering voor of op de aangegeven betalingsdeadline te
voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de penningmeester van
studievereniging Spectrum.
5.2 Geen betaling is geen deelname aan de activiteit. Ook kan dit tot gevolg hebben dat de
wanbetaler voor volgende activiteiten uitgesloten wordt.
5.3 Als studievereniging Spectrum de activiteit dient te annuleren wegens overmacht of
veiligheidsoverwegingen, zal er niet worden overgegaan tot volledige retournering van het
betaalde inschrijfgeld. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare

omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en
waarvan de gevolgen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen niet konden worden
vermeden. Onder veiligheidsoverwegingen worden negatieve adviezen van de Rijksoverheid
verstaan. Ook worden een oranje of rood reisadvies, vastgesteld door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, verstaan onder veiligheidsoverwegingen.
5.4 Als studievereniging Spectrum besluit de activiteit te annuleren zonder dat er sprake is
van de redenen genoemd in artikel 5.3 zal al het reeds betaalde inschrijfgeld aan de
deelnemers worden geretourneerd.
Artikel 6: Klachten en geschillen
6.1 Eventuele klachten over de activiteit dienen binnen uiterlijk 14 dagen na de activiteit met
onderbouwing naar de commissie of verantwoordelijke commissaris gemaild te worden.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar
betalingsverplichting.
6.3 Aan website, e-mail en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

