Algemene voorwaarden
Association Bourgondische Zaken
In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn
uw rechten en plichten als lid van de Association Bourgondische Zaken verder te
noemen BZ.

Artikel 1. Definities
Bourgondische Zaken/Wij: de vereniging Bourgondische Zaken (BZ).
Lid: iedere natuurlijke persoon, die zich voor één van de in artikel 3 genoemde
lidmaatschapsvormen bij BZ heeft aangemeld.
Actief lid: Ieder lid van de vereniging dat zich op een of andere wijze inzet voor
de vereniging.
Website: www.bourgondischezaken.com

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op
alle overeenkomsten die u met BZ sluit, zoals het lidmaatschap, abonnementen,
losse aankopen etc.

Artikel 3. Lidmaatschap
BZ biedt 3 soorten lidmaatschappen:
1. BZ Club + magazine voor Nederland en Frankrijk, bestaande uit toezending
van BZ kwartaalblad, toegang tot Club BZ incl. het plaatsen van advertenties
in ‘marktplaats en liftcentrale’ toegang tot het BZ magazine in PDF en de
mogelijkheid tot 1 gratis vermelding in de speciale bedrijven app op onze
site.
2. BZ Club + magazine voor België, bestaande uit toezending van BZ
kwartaalblad, toegang tot Club BZ incl. het plaatsen van advertenties in
‘marktplaats en liftcentrale’, toegang tot het BZ magazine in PDF en de
mogelijkheid tot 1 gratis vermelding in de speciale bedrijven app op onze
site.
3. BZ Club zonder Magazine toegang tot Club BZ, het plaatsen van advertenties
in ‘marktplaats en liftcentrale’, toegang tot het BZ magazine in PDF en de
mogelijkheid tot 1 gratis vermelding in de speciale bedrijven app op onze
site.

Artikel 4. Lidmaatschapsbijdrage
4.1 Voor uw lidmaatschap betaalt u een lidmaatschapsbijdrage, afhankelijk van
het adres waar u het Magazine wilt ontvangen.
4.2 Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan na ontvangst van uw betaling. U
ontvangt daarvan een bevestiging.
4.3 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna –
behoudens opzegging - automatisch verlengd. Opzegging dient uiterlijk een
maand voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar te worden gedaan. Dit
kan telefonisch, schriftelijk of via het contactformulier op de website.
4.5 Leden hebben recht op:
• de mogelijkheid om het lidmaatschap over te dragen aan een andere
natuurlijke persoon, woonachtig op hetzelfde adres;
• de mogelijkheid om zich verkiesbaar te stellen als lid van het bestuur van
de vereniging.

4.6 Actieve leden
Alleen actieve leden zijn gerechtigd om een stem uit te brengen bij de
Algemene
ledenvergadering.

Artikel 5. Aanmelding
5.1U kunt zich telefonisch, schriftelijk (brief) of elektronisch (e-mail, website)
aanmelden voor het lidmaatschap.
5.2U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na
aanmelding een schriftelijke of elektronische bevestiging.
5.3Na aanmelding ontvangt u een e-mail met instructies hoe u een strikt
persoonlijke inlognaam en wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het
ledengedeelte van onze website. U dient deze inloggegevens zorgvuldig te
bewaren en geheim te houden. U mag uw inlognaam en wachtwoord niet
verspreiden of met derden delen.

Artikel 6. Contributie
6.1U bent een financiële bijdrage verschuldigd voor het lidmaatschap. Deze
bijdrage kunt u betalen door een automatische incasso af te geven, een
overboeking of per cheque.
6.2Bij betaling per acceptgiro dient u te betalen voor of op de uiterste
betaaldatum die op de factuur staat. Bij betaling per automatische incasso
wordt een vooraankondiging geplaatst van de incasso in uw persoonlijke
omgeving op de website. Hierin staan het te incasseren bedrag en de
incassodatum. Als u niet of te laat betaalt treden de regels van artikel 9 in
werking.
6.3Wijziging(en) van tarieven worden bekend gemaakt in de laatste editie van
het betreffende magazine voorafgaand aan de wijziging. BZ maakt de
wijziging(en) ook minimaal 4 weken voorafgaand bekend op de website. Het
gewijzigde bedrag wordt in rekening gebracht per eerstvolgend moment dat u
de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.

Artikel 7. Losse verkoop
7.1 Het magazine BZ/Bourgondische Zaken is niet los te koop.
7.2 Losse nummers van BZ kunnen door de leden worden nabesteld. De losse
verkoopprijs is 7,50€
plus verzendkosten.

Artikel 8. Herroepingsrecht
Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen nadat u een overeenkomst met BZ
heeft gesloten. Binnen deze termijn kunt u de overeenkomst zonder opgave van
redenen ontbinden en, als u al betaald heeft, wordt het door u betaalde bedrag
weer teruggestort.

Artikel 9. Te late betaling of niet-betaling
U bent in verzuim als u niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.
Indien u na twee betalingsherinneringen niet heeft betaald, kan een
incassobureau worden ingeschakeld en worden de wettelijk toegestane
incassokosten in rekening gebracht. Ook kan de overeenkomst worden
ontbonden.

Artikel 10. Wijziging en opzegging
10.1 Uw persoonlijk gegevens kunt u wijzigen via de website onder ‘Mijn Profiel’,
u dient hiervoor ingelogd te zijn. U kunt ook per brief wijzigingen doorgeven.
10.2 Het lidmaatschap loopt voor een jaar. Opzegging van het lidmaatschap gaat
per onmiddellijk in. U heeft geen recht op terugbetaling van (een deel van)
de contributie.
Het opzeggen van het lidmaatschap kan telefonisch, schriftelijk of door een
mail te sturen naar de ledenadministratie. Na ontvangst van de opzegging
ontvangt u een bevestiging. Wanneer u de bevestiging na twee weken nog
niet heeft ontvangen dient u contact op te nemen met de
Ledenadministratie.
Telefoonnummers en adressen vindt u in het Colofon van het Magazine of op de
website.

Artikel 11. Klachten
Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden zoals vermeld in
artikel 10. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, maar in elk geval binnen 30 dagen.
Als het niet lukt u binnen deze termijn te antwoorden, wordt u daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte gesteld met daarbij de vermelding wanneer u wel een
antwoord kunt verwachten.

Artikel 12. Privacy
In de ‘privacyverklaring’ is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de door u
verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 13. Auteursrechten
De inhoud van de uitgaven van BZ, de website of de inhoud van enige andere
onder het Auteursrecht vallende, door BZ verstrekte of openbaar gemaakte
informatie, mag niet zonder toestemming van BZ vermenigvuldigd worden en/of
voor commerciële doeleinden ingezet worden.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Frans recht.

Artikel 15. Wijziging voorwaarden
Het bestuur van BZ behoudt zicht recht voor om wijzigingen in deze Algemene
Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 16. Depot en inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van BZ tijdens
haar vergadering van 2 december 2019.

