
Onderneming: G.S.W.C. “The Bares” 
Adres: Grote markt 27, 9712 HS Groningen  
Telefoonnummer: Verschilt jaarlijks, te vinden op de website  
E-mailadres: abactis@bares.nl  
KvK-nummer: 40026152 
Bankrekening nr.: NL95ABNA0554737000 
 

Artikel 1 – Definities 

1.1 Club: G.S.W.V. The Bares. Wakeboard vereniging te Groningen. 
1.2 Lid: meerderjarige natuurlijke persoon die voldoet aan het gesteld in artikel 3, Lidmaatschap. 
1.3 Bestuur: het bestuur van de vereniging in de hoedanigheid van bestuur belast met de 
bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.  
1.4 Break Out: de wakeboard/waterski baan te Harkstede waar de club wakeboard en evenementen 
organiseert.   
1.5 Evenementen: activiteiten die de club organiseert, hieronder vallen onder andere reizen, externe 
baan bezoeken, feesten, het studenten wakeboard kampioenschap “Wakedream”.  
1.6 SEPA machtiging: de machtiging om de club bedragen te innen via de opgegeven betaalrekening.  
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de club gesloten 
overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.  
2.2 Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. 
2.3 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle mogelijke medewerkers van de club en de 
door haar ingeschakelde derden. 
 
Artikel 3 – Lidmaatschap  

3.1 Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.  
3.2 Duur van het lidmaatschap verschilt per proeflidmaatschap of voltallig lidmaatschap  
3.2.1 Het proeflidmaatschap begint op datum van inschrijving en is voor de duur van de 
proefperiode. 
3.2.2 Mocht het proeflidmaatschap worden omgezet in een voltallig lidmaatschap, dan is dit 
lidmaatschap voor onbepaalde tijd.  
3.4 Het lid dient in het bezit te zijn van een geldige ACLO-kaart tijdens zijn lidmaatschap, behalve als 
zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld of als een andere oplossing is 
afgesproken. 
3.5 Zolang het lid de verschuldigde contributie niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan zijn 
lidmaatschap geen rechten ontlenen. 
3.6 Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid vóór 
respectievelijk één september en één maart van het lopende halfjaar zich afmeldt door te mailen 
naar abactis@bares.nl. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende 
halfjaar. 
3.7 Alleen afmeldingen die gemaild zijn via abactis@bares.nl zijn geldig, andere manieren van 
afmelding zullen als ongeldig worden verklaard en zullen derhalve niet worden verwerkt 
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3.8 Het lid is zich ervan bewust dat wanneer hij/zij zich te laat afmeld, hij nog contributie zal moeten 
betalen voor het aankomende halfjaar.  
 

Artikel 4 – Contributie en incasso 

4.1 Betaling geschiedt door doorlopende SEPA machtiging 

4.2 Incassant:  

Naam: Groninger Studenten Wakeboard Club “The Bares” 

Adres:  Grote markt 27  

9712 HS Groningen  

Nederland  

Incassant ID: NL83ZZZ400261520000 

4.3 Door ondertekening van dit formulier geeft ondergetekende toestemming aan: 

- Groninger Studenten Wakeboard Club “The Bares” om doorlopend incasso opdrachten te 

sturen naar de bank van de ondergetekende om een bedrag van zijn/haar rekening af te 

schrijven en  

- De bank van ondergetekende om doorlopend een bedrag van zijn/haar rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van de Groninger Studenten Wakeboard Club “The 

Bares” 

4.4 De leden moeten aan de club een door de ledenraad jaarlijks vastgestelde contributie betalen, 

behalve als zij daarvan door het bestuur geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld of als een ander 

bedrag is afgesproken. 

4.5 De contributie wordt per half kalenderjaar geheven. 

4.6 Als het lid het lidmaatschap in de loop van het halve kalenderjaar opzegt, blijft de contributie 

voor dat half jaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en 

met respectievelijk 1 maart of 1 september van dat half jaar nog gebruik maken van producten en 

diensten die de club aanbiedt. 

 

Artikel 5 - Materiaalgebruik 

5.1 Het lid is bevoegd het clubmateriaal van de club te gebruiken, zonder betaling. Dit is het 

materiaal wat in de loods is opgeslagen aan de linkerkant voorin en als dusdanig wordt aangeduid 

door het bestuur.  Het materiaal bestaat uit wakeboards, bodyboards, waterski’s en wetsuits. Het 

materiaal mag door leden tijdens en buiten bares uren worden gebruikt.  

5.2 Plichten en bepalingen. 

5.2.1 Het lid dient netjes en verantwoordelijk om te gaan met het materiaal.   



5.2.2 Het lid is verantwoordelijk voor het materiaal vanaf het moment dat het uit de loods wordt 

gepakt tot op het moment dat het weer in de loods ligt.  

5.2.3 Na gebruik dient het lid het materiaal weer terug te brengen naar de loods. 

5.2.4 Kleerhangers dienen ten alle tijden in de loods te blijven. 

5.2.5 Het lid moet aanwijzingen van bestuur en gevorderde leden ten allen tijde opvolgen. 

5.2.6 Introducees mogen bares materiaal gebruiken, dit zijn introducees die voorafgaand aan bares 

uren zijn aangemeld bij bestuur en als introducee zijn aangemerkt door bestuur. Alle regels gelden 

ook voor deze introducees maar het bares lid wat introduceert is verantwoordelijk voor zijn of haar 

introducee.  

5.2.7 Het materiaal dient buiten bares uren nooit gebruikt te worden door introducees, tenzij dit 

vooraf gecommuniceerd is met het bestuur.   

5.2.8 Indien de situatie zich voordoet dat er niet voor ieder lid een wakeboard beschikbaar is, is het 

lid verplicht het wakeboard met andere leden te delen. Dit zal geschieden op een eerlijke manier, 

zodat alle leden evenveel gebruik kunnen maken.  

5.2.9 Mocht er nog wel materiaal beschikbaar zijn maar wil het lid liever gebruik maken van ander, 

wellicht naar zijn of haar mening beter, materiaal dan is het desbetreffende lid zelf verantwoordelijk 

voor de verlengde wachttijd die hier mee komt kijken.  

5.2.10 Mochten er geen wetsuits meer beschikbaar zijn, dan is het bestuur niet verantwoordelijk 

voor het zoeken van een wetsuit.   

 

Artikel 6- Materiaalopslag  

6.1 Rechten omtrent materiaalopslag.  

6.1.1 Het lid is bevoegd om zijn/haar materiaal op te slaan in de loods van de club, onder betaling. 

het lid huurt hiermee één plek waar hij/zij zijn board kan plaatsen.  

6.1.2 Het lid is bevoegd om zijn/haar wetsuit, impact vest en helm op te hangen in de loods zonder 

betaling.  

6.1.3 Het bedrag van de wakeboard plek huur wordt per jaar vastgesteld.  

6.2 Plichten en bepalingen 

6.2.1 Het lid is verplicht om elk jaar het bedrag te betalen wat de huur kost. 

6.2.2 Het lid dient zijn/haar wetsuit, impact vest of helm aan de rechterkant voorin de loods op te 

hangen. 

6.2.3 Het opslaan van materiaal in de loods is geheel op eigen risico en de club is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk bij schade, vermissing of bij gebruik door andere leden.  



6.2.4 Het lid dient het zijn/haar wakeboard op de aangewezen plek op te slaan in de loods, het lid 

huurt een specifieke plek in de loods om zijn/haar wakeboard op te slaan. 

6.2.5 Er mag per gehuurde plek één wakeboard worden opgeslagen. 

 

Artikel 7 - Wakeboard-uren 

7.1 Het lid is bevoegd om tijdens de gehuurde uren van de club bij Break Out te wakeboarden of te 

waterskiën en daarbij gratis gebruik te maken van de helmen en impact vesten van Break Out. 

7.2 Plichten en bepalingen. 

7.2.1 De Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland consumentenvoorwaarden zijn van 

kracht tijdens wakeboard uren en het verblijf op het terras nadien.  

7.2.2 Voor het gebruik van de waterskibaan zijn de algemene voorwaarden van Break Out van 

toepassing.       

7.2.3 Het lid is zelf verantwoordelijk bij schade aan eigen materiaal en lichamelijke schade,  de club is 

ten allen tijde niet aansprakelijk.  

7.2.4 Het lid dient instructies op te volgen van Break Out en het bestuur.  

7.2.5 Het lid dient verantwoordelijk om te gaan met het materiaal van Break Out en de club.   

7.2.6 Het lid dient geen harddrugs te consumeren voor, tijdens en na het wakeboarden, op het 

terrein van Break Out  

7.2.7 Het lid dient verantwoordelijk om te gaan met het gebruik van softdrugs en alcohol voor, 

tijdens en na het wakeboarden, op het terrein van Break Out. 

 

Artikel 8 - Evenementen 

8.1 Het lid is bevoegd deel te nemen aan evenementen van de club. 

8.2 Plichten en bepalingen. 

8.2.1 Het lid dient geen harddrugs te consumeren. 

8.2.2 Het lid dient verantwoordelijk om te gaan met het gebruik van softdrugs en alcohol.  

8.2.3 Het lid dient ten alle tijden bewust te zijn dat hij/zij handelt onder de naam van de club en 

dient hier verantwoordelijk mee om te gaan. De naam van de club dient nimmer te worden 

geschaad. 

8.2.4 Wanneer er door overmacht of externe partijen een evenement niet door kan gaan, kan een lid 

zich niet beroepen op het terug krijgen van zijn reeds betaalde gelden. 

 

 

 



Artikel 9 - Privacy verklaring 

9.1  De club is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergeven in deze 

privacy verklaring. De club verwerkt deze gegevens omdat de leden gebruik maken van onze 

diensten en deze aan ons hebben verstrekt. De verwerkte persoonsgegevens zijn:  

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mail adres 

- Studiegegevens  

- Bankrekeningnummer  

- Overige gegevens  

9.2 Het doel van het verzamelen van deze gegevens is voor onder andere betalingen, verzenden van 

e-mails, contact via telefoon, contact via sociale media, bijhouden van de ledenadministratie en het 

organiseren van evenementen. 

9.3 De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk om de doelen te 

realiseren die hierboven worden genoemd. De club neemt de bescherming van de gegevens serieus 

en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik etcetera tegen te gaan.    

9.4 De gegevens als bedoeld in punt 9.1 zullen uitsluitend met derden worden gedeeld als dit 

noodzakelijk is voor onze overeenkomst met de leden of om te voldoen aan verplichtingen. 

9.5 Elk lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Hiervoor dient gemaild te worden naar abactis@bares.nl in combinatie met een kopie van een 

identiteitsbewijs (voor- en achterkant). Daarnaast heeft een lid het recht om eventuele toestemming 

voor de gegevensverwerking in te trekken of of bezwaar te maken tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens door de club en heeft een lid het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat leden een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de club van ze heeft, 

door te sturen. 

9.6 Een lid dient zelf wijzigingen door te geven van bovenstaande gegevens en dient zelf bezwaar te 

maken als het niet meer wil dat zijn gegevens gebruikt worden.  

  

Artikel 10 – Sancties  

10.1 Het lid is gehouden aan bovenstaande verplichtingen. Indien de verplichtingen niet worden 

nageleefd, treden onderstaande aansprakelijkheden en sancties in, per punt verschillend. 
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10.2 Indien het bestuur besluit dat er aan één of meer van de verplichtingen betreffende artikel 5 

niet zijn nagekomen, kan het bestuur besluiten om een lid de mogelijkheid tot materiaalgebruik te 

ontzeggen.  Als wordt geconstateerd dat er niet juist wordt omgegaan met materiaal, dan moet het 

lid opdraaien voor de opgelopen schade aan het materiaal.  

10.3 Indien het bestuur besluit dat er aan één of meer van de bovenstaande verplichtingen 

betreffende artikel 7 en 8 niet zijn nagekomen, kan het bestuur besluiten om een lid weg te sturen 

of te schorsen. Het bestuur bepaald aan de hand van de overtreding wat de opgelegde sanctie zal 

zijn. Bij het wegsturen en schorsen om drugsgebruik zal een minimale schorsingsduur van twee 

maanden worden gehanteerd. Mocht het gaan om een schorsing van langer dan zes maanden of 

royering, zal hierover worden vergaderd tijdens een Algemene Leden Vergadering.   

 

Artikel 11 - Overmacht 

11.1 De club kan de gevraagde producten/diensten (laten) leveren/verlenen voor zover er geen 
sprake is van overmacht. 
11.2 In geval van overmacht zal de club, als redelijkerwijs mogelijk, met het lid overleggen over de 
aanschaf/dienstverlening en proberen een oplossing te vinden. Als geen oplossing wordt gevonden 
is de vereniging gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de 
dienstverlening op te schorten, dan wel de overeenkomst met het lid te ontbinden. 
 
Artikel 12 - Algemeen 

12.1 Het lid gaat akkoord met de voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijk reglement en de 
statuten van de club 
12.2 Het lid machtig met ondertekening de club om beeldmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld 
tijdens deelname aan activiteiten van de club te gebruiken voor sociale media, te publiceren op de 
website of te gebruiken voor promotiedoeleinden.  
 

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen  

13.1 De club heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende 
voorwaarden te stellen.  
13.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
13.3 Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlands recht van 
toepassing. 
13.4 Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niets aan de 
toepassing van de overige algemene voorwaarden. 
13.5 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden 'naar de geest' van deze bepalingen. 
13.6 Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld 
is, dan moet deze situatie worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 
 

 



Slotbepaling 

Ondergetekende verklaart zich door ondertekening akkoord met alle condities van dit contract.  

 

 

 

 

……………………………………………..  ……………………………………………………………………………………. 

Voor-, achternaam en datum  Handtekening 


