
Algemene voorwaarden der Vereniging van Chemie
Studenten aan de Vrije Universiteit
De Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) is de
studievereniging voor studenten die ingeschreven staan voor de bacheloropleiding
Farmaceutische Wetenschappen of één van de masteropleidingen Drug Discovery and
Safety of Chemistry aan de Vrije Universiteit (VU). In deze algemene voorwaarden van
de VCSVU staan alle voorwaarden omtrent de bescherming persoonsgegevens en
privacy, de website, de activiteiten en het uitschrijven bij de vereniging.
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1 Correspondentie
Het contact met de vereniging loopt via de secretaris van de vereniging. De VCSVU is te
contacteren door gebruik te maken van het onderstaande adres, e-mailadres of
telefoonnummer:

Adres:
Vereniging van Chemie Studenten aan de Vrije Universiteit
De Boelelaan 1083
Kamer P0.48
1081 HV Amsterdam

E-mailadres:
info@vcsvu.nl

Telefoonnummer:
(020) 5987510

2 Bescherming persoonsgegevens en privacy
De VCSVU draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw
persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese
privacywet “General Data Protection Regulation (GDPR)”, ook wel bekend als de “Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)”.
De VCSVU gaat zorgvuldig om met verstrekte persoonsgegevens verkregen door het inschrijven
als lid, begunstiger of alumni, het aanmelden voor een evenement van de VCSVU of het
aanvragen van informatie. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen door de VCSVU.
Deze gegevens worden niet gepubliceerd of verkocht aan derden.

2.1 Vastlegging en beveiliging van gegevens
De gegevens van het lidmaatschap zullen verwerkt worden in Congressus, het programma waar
de VCSVU gebruikt van maakt om lidmaatschappen en de VCSVU site te beheren. Daarnaast
worden e-mailadressen, voor- en achternaam opgeslagen in Google Contactpersonen en
Mailchimp.

2.2 Verwerking van persoonsgegevens
De VCSVU kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
de VCSVU en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt
met als doel om betalingen af te handelen, de weekmail te verzenden, uitnodiging te kunnen
sturen voor Algemene Leden Vergaderingen en andere informatievoorzieningen. Daarnaast kan
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er zo contact met u opgenomen worden indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren.
De VCSVU kan hierbij de volgende gegevens verwerken:

● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Bankrekeningnummer
● Opleiding
● Studentnummer
● Foto’s

Daarnaast kunnen in specifieke gevallen ook dieetwensen en allergenen verwerkt worden. Deze
gegevens worden uitsluitend gevraagd wanneer dit noodzakelijk is voor een evenement waar
eten geserveerd wordt.

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens aan ons zijn verstrekt. De gegevens worden bewaard zolang u lid,
begunstiger of alumni bent van de VCSVU. Een uitzondering hierop zijn het bewaren van foto’s
die gemaakt zijn tijdens activiteiten van de VCSVU; deze worden tien jaar bewaard en zijn
gedurende deze tijd te zien op de VCSVU website en zijn alleen zichtbaar voor mensen die
kunnen inloggen op de website van de VCSVU. Na deze tien jaar zullen de foto’s in het archief van
de VCSVU bewaard worden, het bestuur der VCSVU beheert dit archief. Voor
promotiedoeleinden kunnen de foto’s die op de site staan gebruikt worden. Deze foto’s worden
dan gepubliceerd op de Instagram en Facebook, deze worden na drie jaar verwijderd van de
Instagram en Facebook van de VCSVU.

De VCSVU verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer u lid bent
van de VCSVU, bent u automatisch ook lid van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische
Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.). De VCSVU deelt namen en e-mailadressen van leden met de
K.N.P.S.V.

3 Website
De informatie op de website van de VCSVU is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
waarbij ernaar wordt gestreefd de informatie actueel en accuraat te houden. Desondanks kan
aan de informatie geen rechten worden ontleend. De VCSVU geeft geen garantie voor de
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juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie
zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij
onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris der
VCSVU via een van de hierboven genoemde correspondentie mogelijkheden.

3.1 Aansprakelijkheid
De VCSVU kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke
aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website van de VCSVU,
de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid
deze site te kunnen raadplegen.

3.2 Externe links
De website van de VCSVU bevat externe links. Deze zijn als service voor de bezoekers van de
website opgenomen. De VCSVU is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud
of beschikbaarheid van deze websites of bronnen, voor diensten die hier worden aangeboden of
voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

3.3 Gebruik cookies
De VCSVU gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die de VCSVU gebruikt, zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer
staan niet beschadigen.

3.4 Auteursrecht
Het auteursrecht voor teksten en ontwerpen op de website van de VCSVU berust bij de VCSVU en
mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VCSVU worden
gekopieerd, gewijzigd of anderszins worden gebruikt.
Bij het plaatsen van content op de site van de VCSVU is op zorgvuldige wijze gestreefd naar het
voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop
auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die
meent recht te kunnen hebben op één van de teksten of illustratie, dan kan deze persoon contact
opnemen door gebruik te maken van het hierboven genoemde correspondentieadres.

4



3.5 Portret
Wanneer u herkenbaar in beeld bent gebracht op de website van de VCSVU en u dit niet (meer)
op prijs stelt, neem dan contact op door gebruik te maken van de hierboven genoemde
correspondentie mogelijkheden. Foto’s worden mogelijk geplaatst op de Instagram, Facebook of
LinkedIn pagina van de VCSVU. Ook hier kan contact voor worden opgenomen, als u herkenbaar
in beeld bent gebracht en dit niet (meer) op prijs stelt.

4 Activiteiten
Wanneer inschrijving noodzakelijk is voor een activiteit van de VCSVU, is deze inschrijving
bindend. Dit houdt in dat op het moment dat een lid zich inschrijft voor een activiteit van de
VCSVU, deze ook wordt verwacht op de desbetreffende activiteit. Wanneer een lid na
inschrijving om welke reden dan ook toch niet meer naar de activiteit kan komen, dient deze
zich minimaal 48 uur van tevoren af te melden bij het bestuur der VCSVU.

5 Uitschrijven
Als u stopt met de studie Farmaceutische Wetenschappen of de master Drug Discovery and
Safety of de master Chemistry, ligt de verantwoordelijkheid bij uzelf om u uit te schrijven bij de
VCSVU. Als u uzelf voor de studie uitschrijft, wordt uw lidmaatschap niet automatisch stopgezet.
U kunt zich uitschrijven door het uitschrijfformulier in te vullen op de website van de VCSVU
(klik hier voor het formulier) of te mailen naar info@vcsvu.nl.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Voor leden die zich na 31
augustus hebben uitgeschreven, zal er contributie in rekening gebracht worden. Zij kunnen dan
nog tot het einde van het verenigingsjaar gebruik maken van hun lidmaatschap.

Na inschrijving bij de VCSVU zal er in ieder geval één keer contributie worden afgeschreven.
Hierbij maakt het niet uit of een lid voor 31 augustus zich weer uitschrijft. Wanneer een lid zich
inschrijft voordat deze begint aan de studie (Farmaceutische Wetenschappen of Drug Discovery
and Safety) zal het lid pas contributie betalen voor het verenigingsjaar waarin deze begint met
studeren.

Bij opzegging van het lidmaatschap kan er om toestemming gevraagd worden om uw naam en
e-mailadres te bewaren, zo kan er contact opgenomen worden voor alumni activiteiten.

6 Samenwerking met de VCSVU
Wanneer er een samenwerking wordt aangegaan tussen de VCSVU en een derde partij, worden
hier afspraken aan verbonden waar beide partijen zich aan dienen te houden. Deze afspraken
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worden aan de samenwerking verbonden om geschillen te voorkomen of op te lossen als er wel
een geschil ontstaat.

6.1 Aanvragen van een samenwerking
Wanneer een derde partij interesse heeft in het aangaan van een samenwerking met de VCSVU,
kan door deze partij vrijblijvend een brochure aangevraagd worden met meer informatie over
mogelijke samenwerkingen via bovenstaande correspondentieadres. Mocht deze partij interesse
hebben in een samenwerking kan een offerte aangevraagd worden. Na het ontvangen van de
offerte is er een termijn van vier weken om de offerte te aanvaarden of af te wijzen.

6.2 Uitvoering van een samenwerking
Na het aanvaarden van de offerte wordt er een factuur opgesteld door de VCSVU met daarop de
afspraken die gemaakt zijn omtrent de samenwerking. De factuur dient na akkoord binnen vier
weken betaald te worden. Wanneer de factuur niet is betaald na deze vier weken zal er
tweemaal een herinnering worden verstuurd met een verzoek tot betaling. Na deze
herinneringen zal de VCSVU gepaste actie ondernemen worden om het te betalen bedrag alsnog
te ontvangen.
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