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SOS is de studievereniging voor bachelor- en masterstudenten van de Universiteit Leiden  

met interesse in het strafrecht. 

ALGEMENE VOORWAARDEN DER 
STUDIEKRING OVER STRAFRECHT  

ART. 1 DEFINITIES 

1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

2. SOS: studievereniging Studiekring over Strafrecht. 

3. Bestuur: het bestuur der SOS.  

4. Congrescommissie: de commissie binnen SOS verantwoordelijk voor het organiseren van 

het jaarlijkse congres. 

5. Studiereiscommissie: de commissie binnen SOS verantwoordelijk voor het organiseren 

van de jaarlijkse studiereis. 

6. Lid: persoon die na betaling van de jaarlijkse contributie deel uitmaakt van SOS. Tevens 

wordt een persoon als lid aangemerkt in de periode tussen het moment van inschrijving en 

het moment van betaling van de jaarlijkse contributie.  

7. Deelnemer aan activiteit, ook te noemen “deelnemer”: persoon die de inschrijfprocedure 

voor een activiteit en/of excursie heeft doorlopen en aan deze activiteit en/of excursie 

deelneemt. 

ART. 2 TOEPASSELIJKHEID 

1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) 

diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, 

informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de 

inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze 

(rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst. 

2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere 

algemene bijzondere voorwaarden dan die van SOS is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website (www.sos-leiden.nl). 
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ART. 3 ALGEMENE BEPALINGEN  

1. SOS is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te 

dragen.  

2. SOS is te allen tijde gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. Na een 

wijziging zullen de algemene voorwaarden op de website worden geplaatst en zal in de 

eerstvolgende nieuwsbrief melding worden gemaakt van een desbetreffende wijziging. 

ART. 4 LIDMAATSCHAP 

1. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus of van 1 februari tot en 

met 31 januari, afhankelijk van het moment van inschrijving.  

2. De duur van het lidmaatschap bedraagt een jaar. Het lidmaatschap wordt na een jaar 

automatisch verlengd met een jaar. 

3. Inschrijving is enkel mogelijk door het volledig en correct invullen en ondertekenen van 

het daarvoor bestemde formulier.   

4. Elk lid is verplicht de contributie af te dragen aan SOS, welke is vastgesteld in het 

huishoudelijk reglement. Betaling geschiedt middels automatische incasso.  

5. Lidmaatschap kan gedurende het jaar worden opgezegd via de website of per e-mail. 

Indien het lidmaatschap loopt vanaf 1 september, dient het lid uiterlijk 31 augustus het 

lidmaatschap te hebben opgezegd. Indien het lidmaatschap vanaf 1 februari, loopt, dient het 

lid uiterlijk 31 januari het lidmaatschap te hebben opgezegd. Indien het lid nalaat het 

lidmaatschap voor de uiterste opzegtermijn schriftelijk of per e-mail op te zeggen, wordt het 

lidmaatschap van het lid automatisch verlengd met de periode van een jaar. Dit kan niet 

ongedaan worden gemaakt. Het lid dat het lidmaatschap opzegt na het verstrijken van de 

uiterste opzegtermijn zal worden uitgeschreven per het eerst daaropvolgende, voor dat lid 

geldende, opzegmoment.  

6. Het lid kan zijn lidmaatschap omzetten naar een alumni-lidmaatschap door dit aan te 

geven via het wijzigingsformulier op de website.  

7. SOS of partners van SOS kunnen te allen tijde vragen om identificatie van een lid, indien 

het lid van de diensten van SOS of partners van SOS gebruik wenst te maken.  

8. SOS is te allen tijde gerechtigd om leden en/of niet-leden uit te sluiten van deelname aan 

activiteiten.  
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ART. 5 ALUMNI-LIDMAATSCHAP  

1. Het alumni-lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus of van 1 februari 

tot en met 31 januari, afhankelijk van het moment van inschrijving. 

2. Ieder lid en ieder voormalig lid van SOS heeft de mogelijkheid zich in te schrijven als 

alumni-lid. 

3. Inschrijving is enkel mogelijk door het volledig en correct invullen en ondertekenen van 

het daarvoor bestemde formulier.   

4. Elk alumni-lid is verplicht de contributie af te dragen aan SOS, welke is vastgesteld in het 

huishoudelijk reglement. Betaling geschiedt middels automatische incasso.  

5. De hoogte van het alumni-lidmaatschap is vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 

6. Het alumni-lidmaatschap kan gedurende het jaar worden opgezegd via de website of per 

e-mail.  Indien het alumni-lidmaatschap loopt vanaf 1 september, dient het alumni-lid 

uiterlijk 31 augustus het lidmaatschap te hebben opgezegd. Indien het alumni-lidmaatschap 

vanaf 1 februari loopt, dient het lid uiterlijk 31 januari het lidmaatschap te hebben opgezegd. 

Indien het alumni-lid nalaat het alumni-lidmaatschap voor de uiterste opzegtermijn 

schriftelijk of per e-mail op te zeggen, wordt het alumni-lidmaatschap van het alumni-lid 

automatisch verlengd met de periode van een jaar. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. 

Het alumni-lid dat het alumni-lidmaatschap opzegt na het verstrijken van de uiterste 

opzegtermijn zal worden uitgeschreven per het eerst daaropvolgende, voor dat alumni-lid 

geldende, opzegmoment.  

ART. 6 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1. De gegevens in het ledenbestand vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van SOS en worden niet aan 

derden verstrekt, tenzij hiertoe bevoegde instanties verstrekking van deze gegevens 

eisen. 

2. Leden en alumni-leden geven toestemming voor het ontvangen van  

(e-mail)nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailings en 

voor het plaatsen en uitlezen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.  

3. Leden en alumni-leden geven toestemming voor het openbaar maken van foto’s waarop 

zij staan afgebeeld tijdens activiteiten van SOS.  
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ART. 7 ACTIVITEITEN 

1. Deelname aan activiteiten (mede) georganiseerd door SOS geschiedt geheel op eigen 

risico. Het bestuur noch de door dit bestuur aangestelde begeleiders aanvaarden enige 

aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel.  

2. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent 

verdovende middelen, alcohol en/of verboden middelen en/of voorwerpen. SOS is niet 

aansprakelijk voor gedragingen, schade en/of letsel die voortkomen uit het gebruik van 

bovengenoemde zaken.  

3. SOS is niet aansprakelijk voor de gedragingen van deelnemers, ook niet indien uit deze 

gedragingen schade voortvloeit. Dit betreft zowel materiële schade (hieronder valt 

schade aan materiaal van derden alsmede schade aan eigen materiaal) als immateriële 

schade en/of fysieke schade. 

4. Deelnemers aan de activiteit dienen SOS te voorzien van juiste informatie zoals deze 

door SOS opgevraagd wordt. SOS is niet verantwoordelijk voor consequenties 

voortvloeiend uit het niet correct verstrekken van deze informatie. 

5. Indien de activiteit een excursie betreft, draagt de deelnemer de reiskosten naar deze 

activiteit.  

6. Deelnemers zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van het bestuur, de door dit bestuur 

aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.  

7. Het is deelnemers uitdrukkelijk verboden om verdovende middelen en/of verboden 

middelen en/of voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door SOS 

worden georganiseerd. Het meenemen van een van deze zaken zal leiden tot 

onmiddellijke verwijdering van de activiteit. De kosten van deze verwijdering zullen 

worden verhaald op de desbetreffende deelnemer.  

8. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedragingen op en rondom 

activiteiten (mede) georganiseerd door SOS. Deze verantwoordelijkheid blijft ook gelden 

indien de deelnemer onder invloed is van verdovende middelen en/of alcohol en/of 

daarop gelijkende middelen.  

9. Indien een deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel als fysiek, kan 

deze per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien kan alle schade op de 

desbetreffende deelnemer worden verhaald.  

10. Onder bovengenoemde activiteiten wordt niet deelname aan de studiereis  en het 

congres verstaan. Voor deelname aan de studiereis en het congres worden aparte 

voorwaarden gehanteerd.  
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ART. 8 AFMELDBELEID  

1.  Een lid dient het bestuur op de hoogte te stellen indien hij of zij na aanmelding voor een 

activiteit onverhoopt niet meer in de gelegenheid is om deel te nemen aan de activiteit. 

2. Bij overeenkomst kan van bovengenoemd lid worden afgeweken. 

3. Bovengenoemd afmeldbeleid geldt niet voor deelname aan de studiereis en het congres. 

Voor de studiereis en het congres worden aparte voorwaarden gehanteerd.  

ART. 9 AANVULLENDE VOORWAARDEN  

SOS behoudt zich het recht voor om de algemene vooraarden te wijzigen. Bovendien 

behoudt SOS zich het recht voor om aan bepaalde activiteiten en/of excursies extra 

voorwaarden te stellen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien. Leden en/of 

deelnemers zullen in dit geval hiervan op de hoogte worden gesteld. 
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