
 

 
 

 

Reglement Vereniging Zeilschip Eendracht 

 
Een lidmaatschap bij Vereniging Zeilschip Eendracht, wat houdt het in? 
Het lidmaatschap bij Vereniging Zeilschip Eendracht (hierna te noemen: de Vereniging) is persoonsgebonden en niet 
overdraagbaar. 
Met dit lidmaatschap steunt u de doelstelling en goede doelen reizen van Stichting Zeilschip Eendracht.  
 
Ledenvoordeel 
- 10% korting op reizen van Stichting Zeilschip Eendracht 
- 10% korting op artikelen die via de website van Stichting Zeilschip Eendracht worden besteld 
-  Scherpe aanbiedingen alleen voor leden van Vereniging Zeilschip Eendracht 
-  2x per jaar het Eendracht magazine digitaal of in de bus 
- Maandelijks de digitale nieuwsbrief; Post van de Eendracht 
-  Toegang tot de Algemene Leden Vergadering 
-  Uitnodiging voor speciale evenementen  

 
De ledenkorting en/of aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en op reeds geboekte reizen, tenzij 
anders aangegeven. Op de reizen zijn de Algemene Voorwaarden Stichting Zeilschip Eendracht van toepassing. 
 
Duo lidmaatschap – partner als lid 
Partners hebben de mogelijkheid om een duo lidmaatschap aan te gaan. Beiden ontvangen de voordelen van het 
lidmaatschap. 
Onder partner wordt verstaan degene die met een ander lid een duurzame relatie heeft en die volgens het 
bevolkingsregister op hetzelfde adres als het andere lid samenwoont (geen familie).  
 
Het duo lidmaatschap vervalt zodra: 
- het lidmaatschap van het lid waarmee de partner een duurzame relatie heeft, is beëindigd. 
- de duo leden niet meer op 1 adres wonen. 
 
Jeugdlidmaatschap 
Het lidmaatschap voor jongeren tot en met 25 jaar is gratis. Jeugdleden ontvangen alle communicatie digitaal. 
Het recht op het jeugdlidmaatschap vervalt in het jaar volgend op het jaar waarin de leeftijd van 26 jaar is bereikt. 
Jongeren kunnen alleen gebruik maken van de speciale jongerenkorting, tot maximaal 50%, als zij kosteloos lid worden van 
de Vereniging. 
Jongeren worden in het jaar waarin zij 26 worden benaderd om betalend lid te worden. 
 
De contributie 
Lidmaatschap, vanaf 26 jaar  50 euro per jaar (incasso), 
Duo lidmaatschap, samen op 1 adres 80 euro per jaar (incasso), 
Jeugdlidmaatschap, tot en met 25 jaar gratis. 
 
Betaling contributie 
- De contributie is middels een afgegeven automatische incassomachtiging per direct verschuldigd. 
- De contributie wordt in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar automatisch geïncasseerd. 
- In het jaar van aanmelding  wordt de verschuldigde jaarcontributie automatisch geïncasseerd nadat de incassomachtiging 

volledig is ingevuld en ondertekend door het betreffende nieuwe lid. 
-  Uitzondering: als het lidmaatschap in december gestart wordt, gaat het lidmaatschap in vanaf de eerste maand van het 

volgende kalenderjaar. Het ledenvoordeel is per direct geldig. 
 



 

 
 

 
 
 
Wijziging tarieven en reglement 
De Vereniging behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of het reglement van het lidmaatschap bij de Vereniging  te 
wijzigen. Wijzigingen worden na goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering, uiterlijk 1 maand voor de 
wijzigingsdatum, gepubliceerd op de website www.eendracht.nl. 
 
Van wanneer tot wanneer loopt het lidmaatschapsjaar? 
Het lidmaatschapsjaar loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.  
 
Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd? 
Het lidmaatschap dient schriftelijk (post of email) te worden opgezegd onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.  
 
Wanneer kan het lidmaatschap worden opgezegd en tot wanneer loopt de contributie? 
Het lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 1 december van een kalenderjaar. 
Bij opzegging loopt het lidmaatschapsjaar door tot aan het einde van dat kalenderjaar. 
 
Wat gebeurt er nadat het lidmaatschap is opgezegd? 
- De Vereniging stuurt een bevestiging van de opzegging (digitaal of per post). 
- De aan het lidmaatschap gekoppelde ledenvoordeel komt aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. 
- Indien het lidmaatschap is opgezegd en het ex-lid heeft in de jaren  volgend op het opzeggingsjaar enig ledenvoordeel 

ontvangen dan zal dit worden teruggevorderd. 
 
Wat gebeurt er als de lidmaatschapscontributie te laat wordt betaald? 
Bij niet, te late of onvolledige betaling of als de automatische incasso (niet door toedoen van de Vereniging) mislukt, is het 
lid direct in verzuim en heeft de Vereniging het recht wettelijke rente voor consumententransacties te berekenen. 
-  Het lid ontvangt een herinnering en krijgt nog veertien dagen de tijd om te betalen. 
-  Als betaling uitblijft, zal het lid worden aangemaand en heeft de Vereniging het recht om incassokosten tot 15% van het 

contributiebedrag in rekening te brengen. 
- Bij het uitblijven van betaling mag de Vereniging iedere vorm van dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling 

ontvangen is. Tevens wordt het ledenvoordeel opgeschort totdat de verschuldigde betaling is ontvangen. 
- Als het lid meer dan drie maanden achterloopt met betalingen, of betaling na de tweede herinnering uitblijft, behoudt de 

Vereniging het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen. Het lid blijft verplicht alle openstaande bedragen te 
voldoen. 

 
Wanneer kan de Vereniging het lidmaatschap beëindigen? 
- Als na de betalingstermijn van de tweede herinnering het verschuldigde bedrag nog niet is voldaan. 
- Indien het lid in strijd handelt met de statuten van Vereniging Zeilschip Eendracht, het Verenigingsreglement of een 

besluit van de Vereniging. 
 
 Wat gebeurt er als de Vereniging het lidmaatschap beëindigt? 
- De Vereniging brengt het lid schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het lidmaatschap onder opgave van reden en 

met vermelding van de datum van beëindiging. 
- Het lid blijft het openstaande bedrag verschuldigd aan de Vereniging. 
- De aan het lidmaatschap gekoppelde ledenvoordeel komt direct te vervallen, dit heeft gevolgen voor de reeds geboekte 

en de nog te boeken reizen. 
 
  



 

 
 

 
 
Hoe gaat de Vereniging met persoonlijke gegevens om? 
Het lidmaatschap ontstaat door een aanbod van de Vereniging om lid te worden en een aanvaarding daarvan door het toe 
te treden lid. Al dan niet in het kader van de uitvoering van de verplichtingen van de Vereniging dan wel een op de 
Vereniging  rustende wettelijke plicht, houdt de Vereniging gegevens bij van haar leden. De Vereniging gebruikt deze 
gegevens voor de uitvoering van haar verplichtingen van het lidmaatschap, voor de (administratieve) uitvoering van een 
door het lid geboekte reis bij Stichting Zeilschip Eendracht , voor de ontwikkeling van reizen en producten van Stichting 
Zeilschip Eendracht, voor interne analyse en marktonderzoek. Wanneer het lid geen informatie meer wil ontvangen via de 
e-mail, dient het lid zich af te melden door middel van de unsubscribe-link onder aan de mail. Indien het lid in het geheel 
geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) reizen of producten dan wel het lid zijn toestemming voor het verwerken van 
persoonlijke gegevens wil intrekken, dan kan het lid een e-mail sturen aan de Vereniging via info@eendracht.nl of een brief 
sturen naar de Vereniging: 
Vereniging Zeilschip Eendracht, Postbus 51290, 3007 GG, Rotterdam. 
 
Bedrijfsgegevens 
Vereniging Zeilschip Eendracht 
Wilhelminakade 701, 3072 AP, Rotterdam 
Postbus 51290, 3007 GG, Rotterdam 
info@eendracht.nl 
+31 (0) 10 - 290 50 00 
www.eendracht.nl 
 
Dit reglement treedt in werking op 01-01-2020.  


