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Art. 1 Algemeen/toepasselijkheid 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Vrienden van Stichting Model European 

Parliament Limburg (hierna: de Stichting).  

2. De bijdrage zal dienen voor het mogelijk maken van de alumni en aanvullende 

activiteiten.  
 
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een persoon, middels de voor de 

Vrienden van de Stichting geldende wijze van inschrijving, heeft toegestemd Vriend van de 

Stichting te willen worden.  
 
4. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de inhoud of strekking van één of meerdere 

bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dienen deze te worden uitgelegd aan de hand 

van de algehele strekking van deze algemene voorwaarden.  
 
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld aan de hand van de algehele 

strekking van deze algemene voorwaarden.  

6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het kalenderjaar 2018. 

 

Art. 2 Kosten en uitsluiting 
 
1. De bijdrage verbonden aan het zijn van een Vriend van de Stichting bedraagt €10,- per 

kalenderjaar. 

3. De bijdrage dient eenmalig binnen een termijn van vier weken na verzending van het 

factuur overgemaakt te worden aan de Stichting, na vier weken zal een herinnering worden 

verstuurd. 

4. Wanneer de bijdrage niet wordt betaald, houdt de Stichting zich het recht voor om 

betreffende persoon niet langer meer als Vriend van de Stichting te beschouwen. 

5. De Stichting behoudt zich het recht voor om Vrienden van de Stichting te weigeren of uit 

te sluiten. Indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden, zal deze worden teruggestort. 

 

Art. 3 Verlenging en afmelding 
 
1. Na elk kalenderjaar wordt de optie aangeboden om Vriend van de Stichting met één 

jaar te verlengen. Het betreft dus geen automatische incasso. Bij verlenging dienen de 

algemene voorwaarden opnieuw geaccepteerd te worden.  

2. Een Vriend van de Stichting kan zich te allen tijde afmelden, zonder dat er kosten in 

rekening worden gebracht. Een reeds betaalde bijdrage kan echter niet worden 

teruggevorderd.  

3. De betreffende persoon zal na afmelding niet langer als Vriend van de Stichting 

worden beschouwd.  

 
Art. 4 Tegenprestatie 
 
Wanneer u een Vriend van de Stichting bent bestaat de optie om als tegenprestatie uw 
naam, zonder logo, op de website van de Stichting te vermelden. Vermelding is enkel 
mogelijk voor particulieren. Indien u anoniem Vriend van de Stichting wenst te zijn kunt u 
dit aangeven bij uw aanmelding, uw naam zal dan niet op de website vermeld worden.  
 



Stichting MEP Limburg  
2018  

Algemene voorwaarden Vrienden van de Stichting 

 

Pagina 2 van 2 

 
 
 
Art. 5  Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Stichting partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft.   
2. De rechter in de vestigingsplaats van de Stichting is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Stichting 
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.   
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 


