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Algemene voorwaarden lidmaatschap van de Nederlandse Ski 
Vereniging  

Artikel 1.  Vooraf 
Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV)1. De NSkiV is een 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3528 
BE) Utrecht, aan de Orteliuslaan 1041. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle individuele 
vormen van het lidmaatschap van de NSkiV. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder 
moment en zonder voorafgaande kennisgeving door de NSkiV worden aangepast. Deze 
aanpassingen gelden niet voor het lopende lidmaatschapsjaar, maar worden van kracht vanaf de 
eerstkomende datum van verlenging van het lidmaatschap .   

Artikel 2.  Het lidmaatschap 
Het lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft toegang tot producten en diensten van de NSkiV. 

N.B. Zo zijn de doorlopende reisverzekering van de NSkiV en eventueel aanvullende modules 
exclusief voor leden en dienen afzonderlijk te worden afgesloten. Gedurende de verzekerings-
periode is altijd een actief lidmaatschap van de NSkiV vereist.  

Artikel 3.  Aanvang en duur lidmaatschap 
Het lidmaatschap kan op ieder moment van het jaar aanvangen voor de periode van een jaar. 

De aanvraag voor het lidmaatschap verloopt bij voorkeur via het aanvraagformulier op 
www.wintersport.nl. Een aanvraag kan ook telefonisch bij de afdeling ledenservice worden 
gedaan via (030) 30 77 812. 

Binnen 14 dagen na aanvang van het lidmaatschap kan het lidmaatschap eventueel nog kosteloos 
en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Deze annulering moet per e-mail aan de 
afdeling ledenservice worden verstuurd: leden@wintersport.nl. 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch met een periode van een jaar verlengd. 
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk.2 

Artikel 4. Hoogte en betaling contributie 
De prijs van het lidmaatschap (hierna: de contributie) wordt jaarlijks per 1 mei van het nieuwe 
verenigingsjaar3 vastgesteld door de algemene vergadering van de NSkiV. Voor kinderen tot 5 
jaar is het lidmaatschap gratis.  

De contributie moet jaarlijks vooruit betaald worden. Dit kan door het verstrekken van een 
machtiging voor automatische incasso, danwel via directe overschrijving.  

1 Naast de algemene voorwaarden zijn de statuten en het reglement ‘leden natuurlijke personen’ van kracht, vastgesteld door
de algemene vergadering van de NSkiV. 

2 De ‘Wet van Dam’ zegt dat een abonnement van een sportschool of bijvoorbeeld een verzekering met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand (na het eerste jaar) op elk gewenst moment kan worden beëindigd. Deze wet is echter niet van 
toepassing op het lidmaatschap van verenigingen, die vallen onder het verenigingsrecht. Voor een vereniging geldt, en dus 
ook voor de NSkiV, dat een lidmaatschap met een jaar wordt verlengd, tenzij dat lidmaatschap één maand voor de 
verlengingsdatum is opgezegd. 

3 Een verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar. 
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De contributie kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en 
heffingen die de NSkiV krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te 
brengen. Dit kan met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van de wet of regelgeving en 
zonder publicatie.  

Artikel 5. Opzeggen van het lidmaatschap  
De opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van de lidmaat-
schapsperiode zijn ontvangen:  

- per e-mail aan leden@wintersport.nl
- per post naar NSkiV, Orteliuslaan 1041, 3528 BE 

Utrecht
- of telefonisch: (030) 30 77 812 

Artikel  6.  Gevolgen opzeggen lidmaatschap 
De opzegging van het lidmaatschap wordt altijd schriftelijk bevestigd. Het lidmaatschap blijft 
bestaan tot het einde van de lidmaatschapsperiode.  

De producten en diensten die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap, dan wel het lidmaatschap 
vereisen (zoals bijvoorbeeld eventueel afgesloten verzekeringen), komen te vervallen per het 
einde van de lidmaatschapsperiode.  

Artikel 7. Gevolgen niet (tijdig) betalen contributie 
Als de factuur niet tijdig is betaald, worden nog een herinnering en een aanmaning verstuurd. 
Indien de betaling dan nog niet is ontvangen, zullen wij een incassobureau inschakelen en zullen 
de wettelijk vastgestelde incassokosten in rekening worden gebracht.  

Indien en zolang niet aan de contributieverplichting is voldaan, kunnen aan het lidmaatschap 
geen rechten worden ontleend. 

Indien, ook na het inschakelen van een incassobureau betaling achterwege blijft, kan de NSkiV 
het lidmaatschap beëindigen. De betalingsverplichting van de openstaande bedragen blijft 
evenwel bestaan. Beëindiging van het lidmaatschap heeft ook consequenties voor eventueel  
afgesloten verzekeringen.   

Artikel  8.  Opzeggen lidmaatschap door de NSkiV 
De NSkiV heeft het recht om het lidmaatschap op te zeggen in de volgende gevallen: 

- na een betalingsachterstand, zoals in het voorgaande artikel beschreven
- als voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijs niet van de NSkiV kan worden

verlangd
- als in strijd met de statuten, een reglement of besluit van de NSkiV is gehandeld of de

NSkiV op onredelijke wijze is benadeeld.

De NSkiV stelt het lid schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van het lidmaatschap onder 
opgave van redenen en met vermelding van de datum van beëindiging. Eventueel restant van 
betaalde contributie over de lopende lidmaatschapsperiode hoeft de NSkiV niet terug te betalen. 

Artikel 9.  Klachtenprocedure 
Indien er klachten over de dienstverlening of producten behorende bij het lidmaatschap zijn, kan 
in eerste instantie telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling ledenservice, (030) 30 
77 812. Leidt dat niet tot een gewenste oplossing, dan kan een schriftelijke klacht worden 
ingediend bij leden@wintersport.nl onder vermelding van ‘klacht over lidmaatschap’.  



 3 

De NSkiV zal uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke 
reactie geven.   

Artikel 10.  Privacy policy 
De NSkiV heeft de verwerking van de ledenadministratie, inclusief de incasso van de contributie, 
uitbesteed aan NSkiV BV. De NSkiV is 100% eigenaar van NSkiV BV.    

De NSkiV verwerkt de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP). Zo worden de persoonlijke gegevens die de NSkiV ontvangt slechts 
verwerkt: 
- ten behoeve van de uitvoering van rechten op grond van het lidmaatschap
- activiteiten die gelet op de doelstelling van de NSkiV gebruikelijk zijn
- de uitvoering van (verzekerings)overeenkomsten
- voor de ontwikkeling van producten en diensten en
- om leden van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

De NSkiV beveiligt persoonlijke gegevens door het treffen van de noodzakelijke technische en 
organisatorische maatregelen. Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.  

Op verzoek verstrekt de NSkiV een overzicht van persoonlijke gegevens die zijn geregistreerd. 
Indien geen prijs wordt gesteld op informatie over producten of diensten of wanneer men de 
toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wil intrekken, kan dit schriftelijk 
kenbaar worden gemaakt. Het verzoek kan per e-mail worden gericht aan 
leden@wintersport.nl onder vermelding van ‘WBP’.  

Artikel 11. Overig 
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


