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Algemene voorwaarden 
 

Hier vindt u de regels die gelden als u gebruik gaat maken van de ledenpas van de Oranjevereniging 

Eefde (OVE; KvK 40102924 Beeklaan 3a Eefde). De ledenpas zal dienst doen / worden ingezet voor de 

volgende gebruiksdoeleinden: het lidmaatschap voor de Oranjevereniging Eefde, het incasseren van 

de lidmaatschapsgelden en voor een efficiënte toegang en toegangscontrole tot onze feesten. 

 

 

Algemene bepalingen voor de OVE ledenpas 

1. De ledenpas staat op uw naam en is strikt persoonlijk. Wij (de OVE) bepalen welke gegevens op 

de ledenpas worden gezet binnen de wettelijke mogelijkheden; 

2. De ledenpas blijft ons eigendom. U mag niets aan de ledenpas veranderen en deze niet kopiëren; 

3. De ledenpas heeft geen beperkte geldigheidsduur en zal automatisch worden verlengd, tenzij de 

ledenpas wordt geblokkeerd, ingenomen dan wel defecten vertoond.  

4. De (oude) ledenpas wordt ongeldig verklaard: 

a. Direct nadat u van ons een vervangende ledenpas heeft gekregen; 

b. Na de op de ledenpas vermelde geldigheidsduur als u geen nieuwe ledenpas wilt 

hebben; 

5. Heeft u van ons een vervangende ledenpas ontvangen. Dan dient u de oude ledenpas te 

vernietigen. Het kan zijn dat wij u laten weten dat u de ledenpas niet hoeft te vernietigen, maar 

bij ons dient in leveren. 

 

Differentiatie en privéleges OVE ledenpas 

De leden pas van de OVE zal worden gedifferentieerd. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in drie 

typen ledenpassen (een zogenaamd passe-partout): 

 

 
 

Blokkeren OVE ledenpas 

Wij blokkeren de ledenpas als wij een melding hebben gekregen. Als u de geblokkeerde pas nog in 

uw bezit heeft of terugkrijgt, bepalen wij of u de ledenpas weer mag gebruiken en / of wij u een 

vervangende pas geven. U dient de ledenpas bij ons in te leveren als wij daarom vragen. 

Wij mogen de ledenpas blokkeren op grond van gerechtvaardigde redenen die verband houden met: 

a. De veiligheid van de ledenpas; 

b. Het vermoeden van niet-toegestaan of frauduleus gebruik de ledenpas; 

c. Het niet nakomen van de betalingsverplichtingen. 

 

Wij laten u weten dat wij de ledenpas geblokkeerd hebben en wat de reden daarvan is. De OVE is 

niet verplicht om volledige openheid van zaken te geven als daarvoor gegronde redenen voor zijn. 
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Wanneer kan de ledenpas worden ingenomen 

a. De ledenpas defecten vertoond of ongeldig is gemaakt; 

b. Wij u hierom vragen en / of opleggen bij misdragingen; 

c. Bij verhuizing en / of afmelding van het lidmaatschap; 

d. In het geval van bijzondere omstandigheden (waarbij de OVE voornamelijk rekening houdt met 

de maatstaven ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’), zoals overlijden of ziekte. 

 

Vernietigt u de ledenpas omdat deze het niet meer doet of ongeldig is gemaakt? Dan krijgt u een 

nieuwe ledenpas. Wij mogen u hiervoor kosten in rekening brengen. 

 

 

  


