
ABC Compas 

Algemene Voorwaarden 

Art. 1 Definities 

 
1.1 Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken.  
 
1.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling    

van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking  
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten  
gemaakt om de gebrekkige prestatie van ABC Compas aan de overeenkomst te laten  
beantwoorden, voor zoveel deze aan ABC Compas toegerekend kunnen worden en  
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de  
betreffende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe  
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

Art. 2 Toepassing algemene voorwaarden 

 
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op allen die op enige wijze 

verbonden zijn aan de studentenvereniging ABC Compas, hierna te noemen ABC 
Compas, door middel van lidmaatschap, sponsorovereenkomsten en/of 
samenwerkingsverband. 

 
2.2  Indien partijen een geschil hebben over de interpretatie van deze algemene 

voorwaarden, dan dient dit geschil te worden beoordeeld naar de geest van deze 
algemene voorwaarden. 

 
2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 

voorwaarden geregeld is, dan zijn de bepalingen van de statuten van toepassing.  

 
Art. 3 Lidmaatschap 
 
3.1  Studentlid worden bij ABC Compas geschiedt door online inschrijving op de website 

www.abccompas.com. 
 

3.2  Het lidmaatschapsgeld is vastgesteld op jaarlijks €15,- en dient binnen 2 weken 
overgemaakt te worden op het rekeningnummer dat bij inschrijving is opgegeven. 
Voor het eerste schooljaar is het lidmaatschap vastgesteld op een introductieprijs van 
€10,-. 

 
3.3  Donateurs en sponsors kunnen zich met ABC Compas verbinden door het aangaan 

van een overeenkomst, of door een eenmalige donatie op het overeengekomen 
rekeningnummer. 

 
3.4  Wijziging van NAW gegevens en/of rekeningnummer dient schriftelijk kenbaar te 

worden gemaakt aan de secretaris door een e-mailbericht te sturen naar 
secretaris@abccompas.com. 

 
Art. 4 Duur lidmaatschap 

 
4.1  Het lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan. 

 
4.2  Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan 

http://www.abccompas.com/


plaatsvinden zowel door het lid als door ABC Compas, tegen het einde van het 
kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen 
kan per e-mailbericht naar secretaris@abccompas.com. 

 
4.3  Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid. Het 

lidmaatschap kan voorts eindigen in de gevallen zoals opgenomen in art. 5 van de 
Statuten van ABC Compas. 

 
Art. 5 Activiteiten 

 
5.1  Studentleden die wensen deel te nemen aan door ABC Compas georganiseerde 

activiteiten, dienen zich hiervoor online aan te melden op www.abccompas.com of via 
de facebookpagina van ABC Compas, tenzij anders aangegeven door een 
bestuurslid van ABC Compas. 

 
5.2  ABC Compas behoudt het recht om aspirant-deelnemers uit te sluiten van activiteiten 

op basis van CV, motivatie, tijdstip van inschrijven of fase van studie. 

 
5.3  Studentleden dienen zich bij een activiteit te houden aan de kledingvoorschriften die 

van tevoren voor deze activiteit zijn vastgelegd. 

 
5.4  Indien deelnemers tijdens een activiteit de gedragscodes schenden, ABC Compas of 

derden materiële schade berokkenen, behoud ABC Compas zich het recht om zowel 
deze schade, als de bijkomende proceskosten, op de deelnemer te verhalen.  

 
5.5  Eventuele kosten verbonden aan deelname van activiteiten dienen bij aanvang van 

de activiteit contant aan ABC Compas te worden betaald of dienen overgemaakt te 
worden op het rekeningnummer dat bij inschrijving is opgegeven, tenzij anders wordt 
aangegeven door de verantwoordelijke commissie. 

 
5.6 Indien een deelnemer zich voor een activiteit aangemeld heeft, kan de deelnemer 

zich tot 48 uur voor aanvang van de activiteit kosteloos afmelden door een e-
mailbericht te sturen naar secretaris@abccompas.com, tenzij hier nadrukkelijk van 
wordt afgeweken.  

 
Art. 6 Betaling en incassokosten  

 
6.1  Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door  

ABC Compas aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door  
ABC Compas aangegeven. 
 

6.2  Indien de wederpartij na een herinneringsfactuur in gebreke blijft in de tijdige 
betaling van een factuur, is zij behalve het factuurbedrag, de wettelijke rente 
verschuldigd aan ABC Compas. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn van de herinneringsfactuur is 
verlopen tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 
6.3  Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en 
buiten rechte voor rekening van de betreffende partij. De buitengerechtelijke kosten 
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk 
gebruikelijk is. Indien ABC Compas echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt 
die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor 
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vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten 
(inclusief wettelijke rente) zullen eveneens op de betreffende partij worden verhaald. 

 
Art. 7 Privacy 

 
7.1  ABC Compas legt gegevens over leden en deelnemers vast in een bestand, in het 

kader van haar dienstverlening, wanneer u zich heeft ingeschreven als lid, donateur 
of sponsor. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van 
ABC Compas te vallen. ABC Compas gebruikt uw gegevens voor het verbeteren van 
haar dienstverlening en voor het verlenen van service en/of om u te informeren over 
andere activiteiten van ABC Compas.  

 
7.2  ABC Compas kan NAW gegevens en/of CV’s ter beschikking stellen aan zorgvuldig 

geselecteerde organisaties ten behoeve van voor u interessante vacatures, acties of 
activiteiten, in overleg met het desbetreffende lid. 

 
7.3  Als u informatie over producten en activiteiten van ABC Compas niet op prijs stelt 
 kunt u dit aangeven aan secretaris@abccompas.com. 

 
7.4  ABC Compas gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om, maar draagt geen enkele 

aansprakelijkheid voor privacyschending door derden. 

 
Art. 8 Aansprakelijkheid 

 
8.1  Voor zover ABC Compas aansprakelijk is of kan worden gehouden volgens deze 

Algemene Voorwaarden, is ABC Compas enkel aansprakelijk voor schade indien dit 
direct is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van ABC Compas. De 
aansprakelijkheid van ABC Compas wordt in ieder geval gelimiteerd tot het bedrag 
dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 

 
8.2  ABC Compas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ABC Compas is  

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,  
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 
8.3  ABC Compas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 

doordat ABC Compas is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
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