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ALGEMENE VOORWAARDEN 
STUDIEKRING OVER STRAFRECHT  

ART. 1 DEFINITIES 

1.  Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

2. SOS: studievereniging Studiekring over Strafrecht. 

3. Bestuur: het bestuur van de Studiekring over Strafrecht. 

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

het jaarlijkse congres. 

5. Reiscommissie: 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. 

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 (email) nieuwsbrieven, 

informatie (email)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). 

ART. 3 ALGEMENE BEPALINGEN  

1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.  

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

dragen.  
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3. SOS is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Hierbij 

zal een kopie van de gewijzigde voorwaarden aan alle leden toegestuurd worden.  

4. SOS is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te 

beëindigen wanneer SOS dit wenselijk acht. 

ART. 4 LIDMAATSCHAP SOS 

1. Het lidmaatschap van SOS 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 altijd een jaar. Het lidmaatschap wordt na een jaar 

automatisch verlengt met een jaar. 

3. De hoogte van de contributie als lid bedraagt op dit moment €15,- per jaar. 

4. Iedere student van de Universiteit Leiden, die affiniteit heeft met het strafrecht, heeft de 

mogelijkheid zich in te schrijven bij SOS.  

5. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in 

te vullen en te ondertekenen (dit kan via papier en via de website).  

6. Elk lid is verplicht de contributie af te dragen aan SOS, welke is vastgelegd in deze 

algemene voorwaarden en maximaal eenmaal per jaar eenzijdig door SOS kan worden 

verhoogd zonder dat het lid hiervoor opnieuw toestemming hoeft te geven. Bij het verhogen 

van de contributie is SOS verplicht zich aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te 

houden. Betaling geschiedt uitsluitend middels automatische incasso. 

7. Lidmaatschap kan alleen gedurende het jaar worden opgezegd via het wijzigingsformulier 

op de website van SOS. Indien het lid is toegetreden tot SOS omstreeks 1 september, dient 

deze uiterlijk 31 augustus het lidmaatschap te zijn opgezegd. Leden die zijn toegetreden 

omstreeks 1 februari, dienen uiterlijk 31 januari het lidmaatschap te hebben opgezegd. 

Indien het lid nalaat het lidmaatschap voor de uiterste opzegtermijn schriftelijk op te zeggen, 

wordt het lidmaatschap van het lid automatisch verlengt 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, opzeg moment.  

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

geven via het wijzigingsformulier op de website van SOS.   

9. Een lidmaatschap kan alleen via het wijzigingsformulier op de website van SOS worden 

opgezegd.  
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10. SOS, of partners van SOS, kunnen te allen tijde vragen om identificatie middels de 

collegekaart en/of het studentnummer van een lid, wanneer deze van de diensten van SOS 

gebruik wenst te maken.  

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

activiteiten.  

ART. 5 ALUMINI LIDMAATSCHAP SOS 

1. Het alumni-lidmaatschap van SOS loopt vanaf de datum van inschrijving en is geldig tot 

aan de datum van uitschrijving die schriftelijk of per mail moet geschieden.  

2. Ieder oud lid van SOS, heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij SOS als alumni-lid.  

3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in 

te vullen en te ondertekenen (dit kan via papier en via de website). Indien u het papieren 

alumni-lidmaatschapsformulier wenst in te vullen, kunt u dit opvragen bij het bestuur via 

bestuur@sos-leiden.nl of door te bellen naar 071-5277391. 

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

algemene voorwaarden en maximaal eenmaal per jaar eenzijdig door SOS kan worden 

verhoogd zonder dat het lid hiervoor opnieuw toestemming hoeft te geven. Bij het verhogen 

van de contributie is SOS verplicht zich aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te 

houden. Betaling geschiedt uitsluitend middels automatische incasso. 

5. De hoogte van het alumni-lidmaatschap bedraagt op dit moment €5,- per jaar.  

6. Het alumni-lidmaatschap kan alleen gedurende het jaar worden opgezegd. Indien het 

alumni-lid is toegetreden tot SOS omstreeks 1 september, dient uiterlijk 31 augustus het 

lidmaatschap opgezegd te zijn. Alumni-leden die zijn toegetreden omstreeks 1 februari, 

dienen uiterlijk 31 januari het lidmaatschap te hebben opgezegd. Indien het alumni-lid 

nalaat het alumni-lidmaatschap voor de uiterste opzegtermijn schriftelijk op te zeggen, 

wordt het alumni-lidmaatschap van het alumni-lid automatisch verlengt 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, opzeg moment  

7. Een alumni-lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd.  

ART. 6 PRIVACY DEFINITIES 

De gegevens in het ledenbestand van SOS vallen onder de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van SOS en 
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worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiertoe bevoegde instanties verstrekking van deze 

gegevens eisen. 

ART. 7 ACTIVITEITEN GEORGANISEERD (MEDE) DOOR SOS 

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 verlies en/of diefstal van de eigendommen van de deelnemer.  

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

door SOS opgevraagd wordt. SOS is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend 

uit het niet correct verstrekken van deze informatie. 

3. Indien de activiteit een excursie betreft is de deelnemer zelf verplicht de reiskosten naar 

deze activiteit te verzorgen. 

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

bestuur aangewezen begeleiders ofwel aanwezig personeel op te volgen.  

5. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun gedrag omtrent drugs, 

alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.  

6. SOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt uit 

het oneigenlijk gebruik van bovengenoemde zaken.  

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

voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) door SOS georganiseerd worden. Het 

meenemen van een van deze zaken zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van de 

activiteit.  De kosten van deze verwijdering zullen verhaald worden op de betreffende 

deelnemer.  

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

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

indien de deelnemer onder invloed is van drugs en/of alcohol en/of daarop gelijkende 

middelen.  

9. 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 materieel) als immateriële schade en/of 

fysieke schade/verwondingen.  

10. Indien een deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel als fysiek zal deze 

per direct van de activiteit worden verwijderd. Bovendien zal alle schade op betreffende 

deelnemer verhaald worden.  
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12. Onder bovengenoemde activiteiten wordt niet deelname aan de studiereis verstaan. Voor 

deelname aan de studiereis worden aparte voorwaarden gehanteerd. 

13. SOS, of partners van SOS, kunnen te allen tijde vragen om identificatie middels de 

collegekaart en/of het studentnummer van een lid, wanneer deze van de diensten van SOS 

gebruik wenst te maken. 

ART. 8 AFMELD-BELEID  

1.  De deelnemer kan zich slechts afmelden voor een activiteit en/of excursie als dit méér 

dan vier dagen van tevoren wordt doorgegeven aan het bestuur. In dit geval kan er ruim van 

tevoren nog naar andere leden worden gecommuniceerd dat er nog een mogelijkheid 

bestaat om zich aan te melden voor deze desbetreffende activiteit. Bovendien kan er aan de 

betreffende instantie worden medegedeeld dat er minder leden zullen komen dan in eerste 

instantie verwacht. 

2. De deelnemer die zich minder dan vier dagen van tevoren afmeldt bij het bestuur, is 

verplicht zich af te melden met opgaaf van gegronde reden(en). Het bestuur zal beoordelen 

of deze opgaaf van reden als gegrond zal worden verklaard. Hierbij houdt het bestuur 

rekening met de omstandigheden van het geval. 

3. Deelnemers die zonder afmelding afwezig zijn bij een activiteit en/of excursie, dan wel 

zich hebben afgemeld zonder gegronde reden, zullen op de reservelijst voor een toekomstige 

activiteit worden gezet. Het bestuur zal dit via een mail mededelen aan het betreffende lid. 

4. Bovengenoemd afmeld-beleid geldt niet voor deelname aan de studiereis van SOS. Voor de 

studiereis worden aparte voorwaarden gehanteerd.  

ART. 9 AANVULLENDE VOORWAARDEN  

SOS behoudt zich het recht voor om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle 

bovengenoemde artikelen en voorwaarden. Bovendien behoudt SOS zich het recht voor om 

aan bepaalde activiteiten en/of excursies extra voorwaarden te stellen waarin de 

bovengenoemde voorwaarden niet voorzien. Leden en/of deelnemers zullen in dit geval 

hiervan op de hoogte gesteld worden. 
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