Actievoorwaarden FVD Member Get Member-actie
Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”)
zijn van toepassing op de door Vereniging Forum voor Democratie
(hierna: “FVD”), gevestigd te Amsterdam 1015 BR aan de
Herengracht 74, georganiseerde promotionele actie.
Deze actievoorwaarden voor de “FVD Member Get Member-actie”
(hierna: ”Actie”) zijn te raadplegen via
https://fvd.nl/files/member-get-member/voorwaarden.pdf (hierna:
“Website”).
1. Algemeen
1.1
De Actie heeft tot doel het lidmaatschap van FVD te promoten. Deze Actie geldt niet
voor andere producten of diensten van FVD.
1.2
Door deel te nemen aan deze Actie verklaren de deelnemende personen (hierna:
“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3
FVD is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie eenzijdig te wijzigen dan wel zonder
opgave van reden deze Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder
dat FVD daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de
Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden of wijziging, opschorting of beëindiging van
de Actie zal door FVD zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website.
Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website geen rechten ontlenen.
1.4
Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden
vernietigd, is FVD gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel
mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder
zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5
De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en
interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van FVD kunnen geen rechten worden
ontleend.
1.6
De actieperiode begint op 01 oktober 2022 en eindigt op 31 december 2022 (hierna:
“Actieperiode”). FVD kan deze Actieperiode verlengen of wijzigen.
1.7
Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
voortvloeiend uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.
2. De actie
2.1
Indien een lid van FVD ervoor zorgt dat een vriend, familielid, collega of bekende
(hierna: “Vriend”) lid wordt van FVD gedurende de actieperiode (artikel 1.6) ontvangt zowel
het lid als het nieuwe lid een financieel voordeel (zie artikel 4) mits er is voldaan aan de
vereisten uit deze actievoorwaarden.
2.2
Door een Vriend aan te melden voor het lidmaatschap, verklaart het Lid zich akkoord
met onderhavige Actievoorwaarden.
2.3
Indien een Vriend deelneemt aan de Actie, gaat hij akkoord met en zal hij voldoen
aan de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemers (inclusief Vrienden) gaan
akkoord met het registreren van hun naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en
bankrekeningnummer door FVD. Deze gegevens worden enkel gebruikt ter registratie van
de deelname aan de Actie en ter uitbetaling van de vergoeding(en).

2.4
Leden kunnen via een speciaal daartoe gegenereerde link op de website van FVD
een Vriend uitnodigen om lid te worden van FVD. De Vriend vult vervolgens een digitaal
lidmaatschapsformulier in.
3. Deelname
3.1
Deelname aan de Actie staat gedurende de Actieperiode open voor natuurlijke
personen die voldoen aan de vereisten die zijn gesteld aan het lidmaatschap van FVD in de
vigerende Statuten en het Huishoudelijk reglement.
3.2
Deelname voor bestaande leden is onbeperkt, met dien verstande dat de vergoeding
van €12,50 slechts eenmaal aan het bestaande lid wordt uitgekeerd, ongeacht het aantal
nieuw aangemelde leden. Ieder bestaand lid kan meerdere nieuwe leden aanmelden. Ieder
nieuw lid kan slechts eenmaal door een bestaand lid worden aangemeld en komt slechts
eenmaal in aanmerking voor de korting op de jaarlijkse contributie van €12,50.
3.3
Deelnemers hebben aantoonbaar de Nederlandse nationaliteit.
3.4
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
informatie. FVD kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
3.5
In geval van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of inbreuk op deze
Actievoorwaarden is FVD gerechtigd (een) Deelnemer(s) uit te sluiten van deze Actie. FVD
is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Lid
of Vriend hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
3.6
FVD is te allen tijde gerechtigd de Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten
van deelname.
4. De vergoeding
4.1
Een bestaand Lid ontvangt een vergoeding van €12,50 ongeacht het aantal
aangebrachte nieuwe leden. De deelnemer ontvangt een eenmalige korting op de jaarlijkse
contributie van €12,50 en betaalt dus slechts €12,50 voor het lidmaatschap van FVD in het
eerste lidmaatschapsjaar. Daarbij moet voor elke vergoeding voldaan zijn aan de volgende
eisen:
- Het Lid stuurt zijn Vriend een door FVD daartoe gegenereerde link. De Vriend vult
zijn gegevens naar waarheid in op het formulier op de webpagina van FVD;
- De administratie van FVD strekt tot volledig bewijs van de verschuldigde vergoeding,
tenzij Deelnemer(s) tegenbewijs levert. Op verzoek van FVD zal Deelnemer voor
elke door hem geclaimde vergoeding bewijzen overleggen aan FVD waaruit naar
tevredenheid van FVD blijkt dat voldaan is aan de in dit artikel beschreven eisen.
Indien Deelnemer deze bewijzen niet kan overleggen, vervalt het recht op de
desbetreffende vergoeding.
5. Overig
5.1
In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een voor
Deelnemers bindend besluit worden genomen door FVD.
5.2
FVD, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband
houdt met de Actie.
5.3
Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadressen, bankrekeningnummers
en/of andere persoonsgegevens die FVD verkrijgt in verband met de deelname aan deze
Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van FVD en zullen vertrouwelijk en
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.

5.4
FVD zal de gegevens van de Deelnemers uitsluitend voor deze en andere aan FVD
gerelateerde acties gebruiken.
5.5
Vragen over de uitbetaling van vergoedingen en de werking van de Actie kunnen
worden ingediend bij FVD via partij@fvd.nl of telefonisch via 020 - 261 2874.

