Algemene voorwaarden lidmaatschap der Tandheelkundige
FaculteitsVereniging Nijmegen
Artikel 1. Definities
1. De Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen, verbonden aan de Radboud Universiteit
te Nijmegen, gevestigd aan de Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX te Nijmegen, hierna te noemen
TFV.
2. Lidmaatschap: de verschillende soorten lidmaatschappen staan vernoemd in artikel 4 van de
Statuten der TFV.
3. Verenigingsjaar: een verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden lidmaatschap der TFV zijn van toepassing op de leden zoals benoemd
in artikel 4 van de Statuten der TFV. Dit zijn de volgende: ereleden, studentleden en
donateurleden, deze worden aangenomen als benoemd in artikel 5 van de Statuten der TFV.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden lidmaatschap zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld door het bestuur en zijn goedgekeurd door de
algemene ledenvergadering (ALV).
3. Indien enige voorwaarden in deze algemene voorwaarden lidmaatschap tegenstrijdig zijn met de
Statuten der TFV of het Huishoudelijk Reglement, gelden de in de Statuten of het Huishoudelijk
Reglement opgenomen voorwaarden.
Artikel 3. Gegevens studievereniging
1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de leden in de ruimste zin des woords te
behartigen, zoals beschreven in artikel 3 van de Statuten der TFV.
2. Om toe te kunnen treden tot de vereniging moet de privacyverklaring van de TFV worden
geaccepteerd.
3. De gegeven korting op zowel studiematerialen als studieboeken is uitsluitend van toepassing op
leden, zoals beschreven in artikel 3 van de Statuten der TFV.
4. Op de website van de studievereniging TFV (www.tfvn.nl) kunnen foto’s en/of video’s worden
gepubliceerd van leden, tenzij anders aangegeven door het betreffende lid. Deze zijn alleen
toegankelijk voor leden die een account hebben op de site. Daarnaast kunnen foto’s en/of
video’s geplaatst worden in het Spiegelbeeld, het verenigingsblad van de TFV, en op social media,
tenzij anders aangegeven door het betreffende lid.
5. In de nieuwsbrief, op social media en ad valvas kunnen posters geplaatst worden ter promotie
van activiteiten. Voor een foto van een lid op een poster moet toestemming worden gegeven
door het desbetreffende lid.
6. Elk lustrumjaar wordt een almanak uitgegeven door de Almanakcommissie, een ad hoccommissie van de TFV. In deze almanak wordt een foto en persoonlijke informatie van een lid
opgenomen, tenzij anders aangegeven door het betreffende lid.
7. Gedurende elk verenigingsjaar wordt een lijst bijgehouden met leden die jonger zijn dan 18 jaar.
Deze lijst wordt gebruikt tijdens activiteiten waarbij alcohol geschonken wordt door de TFV.
Voor leden onder de 18 jaar is het verboden om alcohol te kopen en te nuttigen tijdens
activiteiten die verbonden zijn aan de TFV. Verdere bepalingen rond de verkoop van alcohol zijn
te vinden in het alcoholbeleid van de TFV.
8. In de ledenadministratie van de TFV worden de gegevens opgenomen die staan beschreven in de
privacyverklaring van de TFV.
9. Gegevens van leden kunnen verstrekt worden aan samenwerkende organisaties, indien dit
contractueel is vastgelegd met deze organisaties. Het betreft hierbij naam en e-mailadres.

Artikel 4. Uitvoering opdracht
1. Alle leden hebben de rechten van een lid zoals beschreven in artikel 10 van het Huishoudelijk
Reglement.
2. Leden dienen te allen tijde discreet en met zorg om te gaan met materiaal van de TFV. Dit
betreft informatie en media op de website, uit de nieuwsbrief en ad valvas, notulen van
vergaderingen en alle informatie die verschaft kan worden aan een lid.
3. Leden dienen te allen tijde met zorg om te gaan met eigendommen van de TFV.
4. Het bestuur heeft het recht leden aan te spreken op het niet naleven van de algemene
voorwaarden lidmaatschap en hier gepaste maatregelen voor te treffen. Deze maatregelen
staan beschreven in artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 5. Betalingen
1. Een lid dient te allen tijde te betalen voor de middelen, producten of diensten die door de TFV
worden geleverd, indien hier kosten aan zijn verbonden.
2. Een lid van de TFV heeft financiële verplichtingen, zoals beschreven in artikel 7 van de Statuten der
TFV.
3. De leden van commissies kunnen kosten voor hun activiteiten bij de Quaestor van de TFV
declareren. Deze declaraties kunnen geschieden tot twee maanden na afloop van de desbetreffende
activiteit. Het boekjaar loopt gelijk met het bestuursjaar. De wisseling van het bestuur vindt in
principe plaats op de donderdag voor de kerstvakantie. Declaraties kunnen worden ingediend tot
één week voor de bestuurswissel, tenzij in overleg met de Quaestor anders wordt besloten.
4. Indien een aanmaning niet wordt betaald, kan worden overgegaan tot schorsing van het lid,
zoals beschreven in artikel 7 lid 3 van de Statuten der TFV. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een
incasso op te sturen, hieraan verbonden kosten zijn volledig voor het lid van de vereniging.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. De TFV stelt zich aansprakelijk voor de zaken zoals benoemd in de voorwaarden vastgesteld in
de aansprakelijkheidsverzekering of andere lopende verzekeringen van de TFV.
2. De TFV stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van bezittingen van aanwezigen
bij activiteiten van de TFV.
3. De TFV stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan derden.
4. De TFV stelt zich niet aansprakelijk voor:
a) bij leden of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie door leden aan de TFV, of op een andere manier het
gevolg is van een handelen of nalaten van leden;
b) bij leden of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door
de TFV ingeschakelde hulppersonen (leden daaronder niet inbegrepen), ook indien deze lid
zijn van een met de TFV verbonden organisatie;
c) bij leden of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
Artikel 7. Opzegging
1. Het lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd, zonder inachtneming van een
opzegtermijn. Gedane betalingen worden hierbij niet vergoed door de TFV, zoals beschreven in
artikel 7 lid 2 van de Statuten der TFV.
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap komen de voorwaarden van het lidmaatschap bij de
vereniging te vervallen, doch wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan.
3. Beëindiging van het lidmaatschap kan geschieden volgens de bepaling in artikel 6 van de Statuten
der TFV.
Artikel 8. Slotbepalingen
1. Na het akkoord gaan met de algemene voorwaarden lidmaatschap, dient een lid zich aan deze
voorwaarden te houden.

2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden lidmaatschap niet voorzien, of indien
verschil van mening bestaat over de inhoud van de bepalingen van deze voorwaarden, beslist het
bestuur. Indien nodig geacht wordt hiervoor een ALV bijeengeroepen.
3. De algemene voorwaarden lidmaatschap mogen niet in strijd zijn met de Statuten der TFV en
het Huishoudelijk Reglement.
4. De algemene voorwaarden lidmaatschap kunnen op ieder moment gewijzigd worden, indien dit
nodig wordt geacht. De algemene voorwaarden lidmaatschap treedt onmiddellijk in werking, na
goedkeuring door de ALV, indien dit schriftelijk is vastgelegd.
Bovenstaande algemene voorwaarden lidmaatschap zijn vastgesteld op de ALV van 18-06-2018 en
ondertekend door de Praeses en de Abactis der Tandheelkundige Faculteitsvereniging Nijmegen.
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