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ALGEMENE VOORWAARDEN PERSOONSGEGEVENS 

Artikel 1: Rechten en verplichtingen  

Voor de rechten van ondergetekende binnen de vereniging en verplichtingen 
rondom lidmaatschap, contributie en dergelijke, verwijzen we u graag door 
naar onze website. 

Artikel 2: Lidmaatschap  

1. Ondergetekende schrijft zich in bij vereniging Het WAP, hierna genoemd 
de vereniging, voor een periode van tenminste één jaar.  

a. In het geval ondergetekende zich op een bepaalde dag inschrijft 
(bijvoorbeeld 31 augustus 2018) is ondergetekende lid vanaf de 
daaropvolgende dag (bijvoorbeeld 1 september 2018) en gelden vanaf 
deze datum de rechten en verplichtingen van de vereniging.  

2. Uitschrijven dient uiterlijk voor het einde van het jaar waarvoor contributie 
is betaald (in het voorbeeld uiterlijk voor 31 augustus 2019) gedaan te 
worden. Indien ondergetekende zich later (in het voorbeeld na 31 
augustus 2019) uitschrijft, wordt het lidmaatschap automatisch een jaar 
verlengd.  

a. Het staat ondergetekende vrij zich op ieder moment uit te schrijven bij 
de vereniging, maar de rechten en verplichtingen genoemd in de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging blijven van 
kracht tot het einde van het lidmaatschapsjaar (in het voorbeeld tot 31 
augustus 2019).  

Artikel 3: Persoonsgegevens  

1. De persoonsgegevens van ondergetekende zullen worden behandeld 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 
25 mei 2018 van kracht is. De persoonsgegevens zullen uitsluitend door 
het bestuur van de verenging verwerkt worden.  



a. De persoonsgegevens van ondergetekende zullen bewaard worden tot 
één jaar na het officiële einde van het lidmaatschap. Op dit moment 
zullen de gegevens gewist worden conform de regeling van de AVG.  

b. De ondergetekende heeft het recht om op elk moment op eigen 
verzoek zijn/haar persoonsgegevens in te zien.  
De ondergetekende heeft het recht om verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens door het bestuur van de vereniging in te trekken, zij 
het zonder terugstorting van betaalde contributie.  

2. Bewaring persoonsgegevens  

a. De voor- en achternaam van ondergetekende wordt bewaard met als 
doel de identificatie van ondergetekende.  

b. Het adres van ondergetekende wordt bewaard met als doel het 
onderhouden van postcontact met ondergetekende.  

c. De bankgegevens van ondergetekende, die enkel bewaard kunnen 
worden mits ondergetekende tevens een SEPA-formulier heeft 
ingeleverd bij de penningmeester, worden bewaard met als doel het 
afschrijven van de contributie.  

d. Het e-mailadres van ondergetekende wordt bewaard met als doel het 
onderhouden van e-mailcontact met ondergetekende, zoals het op de 
hoogte houden van ondergetekende van alle activiteiten van de 
vereniging waar je als lid vrije toegang toe hebt en het versturen van 
het bulletin.  

e. Het telefoonnummer van ondergetekende wordt bewaard met als doel 
het kunnen opnemen van contact met ondergetekende in geval andere 
contactmogelijkheden ontoereikend blijken te zijn.  


