
Lidmaatschapsvoorwaarden Vereniging Afbouwmedicatie 
 
1. Lidmaatschapsjaar 

Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Als u zich tussen 1 januari en 30 

september aanmeldt, betaalt u voor een heel jaar. Als de betaling na 1 oktober wordt gedaan geldt 

dit voor de rest van het jaar en het jaar daarop.  

 

2. Contributie 

De contributie bedraagt € 10 per jaar. Als de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar 

wordt gewijzigd, wordt dit in het lopende jaar aangekondigd na goedkeuring daarvan in de Algemene 

Ledenvergadering. De contributie wordt binnen 4 weken na het aangaan van het lidmaatschap 

voldaan en ieder daaropvolgend jaar in de maand januari. 

 

3. Verlenging en opzegging lidmaatschappen 

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december van het 

lopende jaar opzegt. U kunt uw opzegging per post sturen naar Vereniging Afbouwmedicatie ter 

attentie van de secretaris of per e-mail : info@verenigingafbouwmedicatie.nl. Uw opzegging per e-

mail is pas geldig als u van ons een bevestiging daarvan heeft ontvangen. Opzeggingen per telefoon 

worden niet geaccepteerd.  

 

4. Privacy 

De Vereniging Afbouwmedicatie houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

de bescherming van persoonsgegevens (privacy). De wijze waarop de Vereniging Afbouwmedicatie 

omgaat met (persoons)gegevens van haar leden is vastgelegd in de Privacyverklaring van de 

Vereniging Afbouwmedicatie. Deze kunt u vinden op onze website, bij het Inschrijfformulier of u kunt 

deze opvragen bij het secretariaat door een email te sturen aan info@verenigingafbouwmedicatie.nl. 

Indien u lid wordt van de Vereniging Afbouwmedicatie, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in 

met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de Privacyverklaring van de Vereniging 

Afbouwmedicatie.  

 

5. Verenigingsvoorwaarden 

Meer informatie over de doelstelling, organisatiestructuur en voorwaarden van de Vereniging 

Afbouwmedicatie kunt u vinden in onze statuten. Deze kunt u vinden op onze website onder het 

kopje ‘beleid’ of u kunt de statuten opvragen bij het secretariaat door een email te sturen aan 

info@verenigingafbouwmedicatie.nl 
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