ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIOLOGISCH EPICENTRUM

Algemeen
1. SEC is niet aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies of diefstal van eigendommen of bezittingen
van de leden.
2. SEC is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens evenementen.
3. Leden die deelnemen aan een evenement of reis georganiseerd door SEC, dienen zich te allen tijde
aan het Huishoudelijk Reglement en eventuele regels van de leiding te houden.

Betalingen bij evenementen
4. Wanneer een lid heeft betaald voor een evenement is restitutie niet mogelijk.
5. Bij evenementen waarvoor een lid zich dient in te schrijven, heeft een lid 24 uur na inschrijving de
verplichting om te betalen of om vervanging te zoeken. Binnen 24 uur kan een lid zich uitschrijven
voor het evenement en vervalt de betalingsverplichting.
6. Hetgeen bij 5 vermeld is, geldt niet voor evenementen onde r €10,- die op het moment van
inschrijven binnen 72 uur plaatsvinden. In dit geval is er een betalingsverplichting zodra een lid zich
heeft ingeschreven.
7. Hetgeen bij 5 vermeld is, geldt niet voor evenementen vanaf €10,- die op het moment van inschrijven
binnen 10 dagen plaatsvinden. In dit geval is er een betalingsverplichting zodra een lid zich heeft
ingeschreven.

Betalingen bij reizen waarvoor een aanbetaling wordt gevraagd
8. Hetgeen bij 5 vermeld is, geldt niet voor reizen waarbij een aanbetaling nodig is. Voor deze reizen
gelden de volgende bijzondere regels:
8.1 Een lid dat zich heeft ingeschreven voor een reis, heeft 24 uur na inschrijving de verplichting
om de aanbetaling te voldoen.
8.2 Het resterende bedrag dient 30 dagen voor de start van de reis betaald te zijn.
8.3 Binnen 24 uur na inschrijving kan een lid zich uitschrijven voor de reis en vervalt de volledige
betalingsverplichting.
8.4 Een lid dat zich binnen 24 uur na inschrijving uitschrijft, krijgt zijn aanbetaling terug.
8.5 Een lid dat zich 24 uur na inschrijving uitschrijft, krijgt zijn aanbetaling alleen terug, als er geen
extra kosten gemaakt zijn én als de vrijgekomen plek wordt opgevuld. De plek die vrijkomt,
wordt opgevuld door de eerstvolgende op de wachtlijst.
8.6 Indien er geen wachtlijst is, kan het lid zelf een vervanger zoeken. Als hij een vervanger vindt,
krijgt hij de aanbetaling terug en dient de vervanger het volledige bedrag (dus inclusief
aanbetaling) te betalen.

Minderjarigen en alcoholgebruik
9. Minderjarigen (<18 jaar) verklaren hierbij op de hoogte te zijn van het feit dat alcoholgebruik onder
minderjarigen niet is toegestaan tijdens verenigingsevenementen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor

de mogelijke gevolgen die het negeren van deze regel met zich meebrengt. SEC stelt zich hiervoor
niet aansprakelijk.

Hierbij verklaar ik de algemene voorwaarden te hebben gelezen en na te komen.
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