
 

 

Lidmaatschapsvoorwaarden Bowling Vereniging Rijssen 

Definities 
‘Lid’: de natuurlijke persoon met wie Bowling Vereniging Rijssen een lidmaatschaps-overeenkomst 
heeft gesloten. 
Lidmaatschap: de rechtsverhouding tussen Bowling Vereniging Rijssen en ‘Lid’ 
Lidmaatschapsovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen Bowling Vereniging Rijssen en ‘Lid’ 
betreffende een Lidmaatschap. 

Toepasselijkheid 
De onder deze lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de 
Statuten van Bowling Vereniging Rijssen van toepassing op alle leden van Bowling Vereniging Rijssen. 

Privacy beleid 
Het privacy beleid van Bowling Vereniging Rijssen wordt beschreven in de Privacyverklaring die te 
vinden is op onze website. 
Bowling Vereniging Rijssen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy 
beleid. Wij adviseren dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn 
aangebracht. 

Aanmelding 
Aanmeldingen van personen jonger dan 16 jaar, worden alleen in behandeling genomen wanneer 
deze zijn voorzien van een handtekening (op papier!) voor akkoord van de ouder, verzorger of 
wettelijke vertegenwoordiger. 
De lidmaatschapsovereenkomst voor personen van 16 jaar of ouder kan zowel schriftelijk als digitaal 
worden afgesloten. 
Bowling Vereniging Rijssen bevestigt de lidmaatschapsovereenkomst digitaal of schriftelijk. In geval 
van een lidmaatschapsovereenkomst met personen jonger dan 16 jaar wordt de bevestiging 
gestuurd naar de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In de bevestiging wordt ‘Lid’ 
onder meer gewezen op het lidmaatschapstarief en de duur van de lidmaatschapsovereenkomst. 
Bowling Vereniging Rijssen is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan 
van een lidmaatschapsovereenkomst te weigeren. 

Verlenging, opzegging en beëindiging 
Een lidmaatschap wordt elk jaar per 1 september automatisch voor 1 jaar verlengd. 
‘Lid’ kan de lidmaatschapsovereenkomst uitsluitend laten ontbinden door het digitaal/schriftelijk 
indienen van een verzoek hiertoe. Ontbindingsverzoeken van de lidmaatschapsovereenkomst voor 
personen jonger dan 16 jaar, worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn voorzien van 
een handtekening (op papier!) voor akkoord van de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
De lidmaatschapsovereenkomst eindigt op de eerste 31 augustus volgend op de ontvangst van het 
ontbindingsverzoek. 
  



 

 

Bowling Vereniging Rijssen heeft het recht de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang 
te beëindigen bij handelingen door ‘Lid’ die in strijd zijn met hetgeen is gesteld in Statuten, 
Algemeen reglement BVR houseleague, toernooireglementen, lidmaatschapsvoorwaarden, 
lidmaatschapsovereenkomst of de Nederlandse wet. ‘Lid’ wordt hiermee niet ontslagen van de plicht 
de contributie van het gehele lopende seizoen te voldoen. 

Contributie 
De contributie voor een seizoen wordt in de regel vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering maar uiterlijk in de maand juli voorafgaand aan de start van het seizoen. 
De als gevolg van de lidmaatschapsovereenkomst door ‘Lid’ verschuldigde contributie, dient bij 
vooruitbetaling, maar uiterlijk op 1 oktober van het lopende seizoen te worden voldaan. 

Overdracht rechten 
Het lidmaatschap van Bowling Vereniging Rijssen is persoonsgebonden. 
Het is ‘Lid’ niet toegestaan om rechten en/of plichten die aan een lidmaatschap zijn verbonden, over 
te dragen aan een derde. 

Informatie verstrekking 
Bowling Vereniging Rijssen behoudt zich het recht voor om haar leden per email de volgende 
informatie te sturen: 
 BVR clubblad 
 Uitnodiging voor ledenvergaderingen, BVR toernooien, -leagues en –kampioenschappen 
 Speelschema’s en wedstrijduitslagen van BVR toernooien, -leagues en –kampioenschappen 
 Informatie die door de NBF is verstrekt 
 Uitnodigingen voor toernooien die door de NBF zijn erkend 

Publiciteit 
Bowling Vereniging Rijssen behoudt zich het recht voor te publiceren op Sociale media, op haar 
website en in haar clubblad over haar evenementen en activiteiten. Dit doet zij door middel van 
tekst maar ook met foto’s en/of filmpjes. 

Wijziging voorwaarden 
Bowling Vereniging Rijssen behoudt zich het recht voor deze lidmaatschapsvoorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan ‘Lid’. 
 


