Studievereniging Digi Juridica contributie- en betalingsvoorwaarden
Betreffende de betaling van contributie van leden van de studievereniging Digi Juridica, gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 64668282.
Artikel 1 Algemeen/definities
a) De vereniging: de rechtspersoonlijkheid bezittende studievereniging Digi Juridica, gevestigd te
Amsterdam.
b) Leden: natuurlijke of rechtspersonen die conform de statuten van de vereniging een lidmaatschap zijn
aangegaan.
c) Verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt gelijk met het boekjaar conform het huishoudelijk reglement,
namelijk van 1 september tot en met 31 augustus.
Artikel 2 Contributie
1. De inschrijving als lid van Studievereniging Digi Juridica is in het register geschiedt conform de
statuten en het huishoudelijk reglement en vindt plaats tegen een eenmalig verschuldigde contributie
zoals die op door de algemene ledenvergadering voor of uiterlijk op het tijdstip van behandeling van de
begroting voor leden wordt vastgesteld.
2. De leden zijn de contributie verschuldigd op de eerste dag van het verenigingsjaar, respectievelijk op de
dag van inschrijving als lid.
3. Aanmelden als lid is op elk moment mogelijk. Het lidmaatschap bestrijkt een periode van een jaar en
bedraagt € 10,-. Na afloop van deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een jaar
totdat het lid een verzoek tot uitschrijving per mail indient, voor 1 september of 1 februari van het
nieuwe studiejaar.
Artikel 3 Aanpassing van de contributie
1. De algemene ledenvergadering van de vereniging is bevoegd het bedrag van de contributie jaarlijks aan
te passen.
2. Indien de financiële toestand van de vereniging daartoe aanleiding geeft, is de algemene
ledenvergadering gerechtigd de contributie aan te passen.

Artikel 4 Opzegging
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt niet automatisch.
2. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk binnen een
maand nadat een contributieverhoging krachtens artikel 3.2 is medegedeeld.
3. De vereniging kan het lidmaatschap per ommegaande opzeggen, indien het lid ondanks herhaald
rappel in gebreke blijft. Het lid blijft gehouden de verschuldigde contributie of andere uit lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
4. Een lid dat heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn
lidmaatschap of deelneming voortvloeien.
Artikel 5 Wanbetalingen
1. Bij wanbetaling is de vereniging gerechtigd de toezending van levering van producten en diensten uit
hoofde van het lidmaatschap, inschrijving of overeenkomst met de vereniging op te schorten. Na
volledige betaling van de verschuldigde contributie zal het lid vanaf dat moment weer geplaatst worden
op de verzendlijst en komt hij weer in aanmerking voor de ledenservice.
Artikel 6 Klachten
1. Klachten over, door of namens de vereniging verleende diensten of geleverde producten, dienen
schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de vereniging.

2.
3.

Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 7 Toepasselijk recht
1. Op het lidmaatschap bij de vereniging is Nederlands recht van toepassing.
2. Dit reglement dient door de algemene ledenvergadering voor of uiterlijk op het tijdstip van behandeling
van de begroting voor leden worden vastgesteld.
Aldus opgesteld door het bestuur 2019-2020 van de studievereniging Digi Juridica.

