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Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een
hoofdletter, hebben de betekenis van de schuingedrukte woorden zoals deze hieronder in het artikel
worden gedefinieerd.
1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
2. Inschrijfprocedure: de procedure die klant / lid doorloopt op de website en aan de kassa om zich bij EOS
in te kunnen schrijven als lid van EOS en voor activiteiten en acties van EOS.
3. Inschrijver: de persoon die de Inschrijfprocedure doorloopt.
4. Inlogprocedure: de procedure die klant doorloopt op de website om zich bij EOS in te kunnen loggen.
5. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap aan de kassa deel uitmaakt van EOS.
6. Ledenruimte: HG-2A-03 aan de Boelelaan 1105, te Amsterdam, waar de kassa zich bevindt.
7. Bestuurskamer: HG-2A-61 aan de Boelelaan 1105, te Amsterdam.
8. ALV: de Algemene Ledenvergadering van EOS.
9. VU: de Vrije Universiteit van Amsterdam.
10. VU Boekhandel: de boekhandel van de Vrije Universiteit, gevestigd aan de Boelelaan 1105, te
Amsterdam.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten,
(levering van) goederen, documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten,
digitale en fysieke mailingen, de website, de inlogprocedure, de inschrijfprocedure, alsmede
(rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een
overeenkomst.
2. Toepasselijkheid van algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en/ of andere algemene bijzondere
voorwaarden dan die van EOS is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de website (www.eosvu.nl, hierna te noemen: “de
website”) en naar de Ledenruimte, de Boelelaan 1105 HG-2A-03 te Amsterdam (aan de Vrije Universiteit
Amsterdam).
Artikel 3. Lidmaatschap EOS
1. Alle studenten die zijn ingeschreven aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de VU hebben de
mogelijkheid om lid te worden van EOS.
2. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan EOS welke elk jaar wordt vastgesteld door de
ALV. Betaling geschiedt middels automatische incasso.
3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier in te vullen op de website (hierna te
noemen: “inschrijfformulier”).
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4. Het inschrijfformulier dient volledig en correct ingevuld te worden om de Inschrijfprocedure af te
ronden. Via de e-mail wordt de inschrijving bevestigd.
5. Leden van EOS ontvangen korting op studieboeken welke worden aangeboden in de Ledenruimte en op
de website. Het is niet mogelijk studieboeken en uittreksel te kopen voor personen die geen lid zijn van
EOS.
6. Leden kunnen maximaal één exemplaar per titel kopen.
7. Reeds aangeschafte uittreksel kunnen niet geretourneerd worden. Boeken kunnen alleen geretourneerd
worden indien deze onbeschadigd zijn en in combinatie met aankoopbewijs, uiterlijk één maand na
aankoopdatum. EOS beoordeelt of een boek beschadigd is.
8. EOS biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een
activiteit is EOS gerechtigd een financiële bijdrage te vragen aan deze persoon.
9. EOS is te allen tijde gerechtigd om niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.
10. EOS is te allen tijde gerechtigd individuele inschrijvingen af te wijzen zonder opgaaf van reden aan de
betreffende persoon.
11. EOS, of partners van EOS, kunnen te allen tijde vragen om identificatie, de lidmaatschapspas en/of het
studentnummer van een lid welke van de diensten van EOS gebruik wenst te maken.
12. Een lidmaatschap kan enkel per collegejaar en via de website opgezegd worden. Een lid dient zich voor
het opvolgende collegejaar uiterlijk 31 augustus uit te schrijven. EOS is gemachtigd de jaarlijkse
contributie te incasseren zolang het lid staat ingeschreven.
13. Indien een lid zich uitschrijft bij EOS en nog gebruik maat van diensten voor leden, valt dit onder
onrechtmatig gebruik. Bij onrechtmatig gebruik is EOS gerechtigd 25,- per overtreding in rekening te
brengen.
Artikel 4. Diensten VU Boekhandel bij lidmaatschap van EOS
1. Een nieuw lid kan, na inlevering van de daarvoor bestemde machtiging bij EOS, studieboeken kopen bij
de VU Boekhandel voor de prijs die bij EOS gehandhaafd worden.
2. Elk lid kan, na inlevering van de daarvoor bestemde machtiging bij EOS, online studieboeken kopen via
de VU Boekhandel op de website van EOS.
3. EOS is niet aansprakelijk voor bestellingen van studieboeken die op de website worden gedaan. De VU
Boekhandel draagt de volledige verantwoordelijkheid.
4. De VU Boekhandel kan te allen tijde vragen om identificatie en/of het studentnummer van een lid van
EOS welke van de diensten voor EOS-leden bij de VU-Boekhandel gebruik wenst te maken.
5. Indien een lid gebruik wenst te maken van één of beide van deze diensten, zoals omschreven in lid 1 en
lid 2, worden de persoonsgegevens zoals bekend bij EOS doorgespeeld aan de VU Boekhandel.
6. Bij onrechtmatig gebruik van deze diensten is EOS gerechtigd 25,- per overtreding in rekening te
brengen
Artikel 5. Privacy
1. Uw (persoons)gegeven, welke worden verkregen bij het lidmaatschap en inschrijving aan activiteiten en
acties, worden opgenomen in de ledenadministratie en blijven eigendom en in beheer van EOS. Uw
gegevens worden onder andere gebruikt voor het versturen van (promotie, informatieve) e-mails, het
versturen van digitale en fysieke mailingen, informatieberichten, etc.
2. EOS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door het lid ontvangen informatie (email)berichten,
digitale mailingen, fysieke mailingen, etc.
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3. Op activiteiten en reizen van EOS kunnen foto’s, beeld- en geluidsopnames gemaakt worden ten
behoeve van reportages, de website, Facebook of promotie doeleinden. Door inschrijving voor een
activiteit of reis geeft u toestemming aan EOS deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht
1. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten van EOS.
2. EOS is niet aansprakelijk voor geleden schade aan, diefstal of verlies van eigendommen van een
deelnemer aan een activiteit.
Artikel 7. Algemene bepalingen
1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidmaatschapspas is persoonlijk
en gekoppeld aan een lidmaatschap en zodoende niet overdraagbaar aan derden.
2. EOS is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.
3. EOS is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.
4. EOS is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer
EOS dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de Statuten het Huishoudelijk Reglement
van EOS.
5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de statuten van
Faculteitsvereniging EOS welke op te vragen zijn bij EOS en via de Kamer van Koophandel en op het
Huishoudelijk Reglement van EOS.

