Algemene Voorwaarden BAM! Popauteurs
1. Definities
Vereniging: de beroepsvereniging BAM! Popauteurs, Box C1020 Keurenplein 4, 1069CD
Amsterdam.
1.2
Bestuur: het bestuur van de vereniging, als zodanig belast met de bestuurlijke
eindverantwoordelijkheid.
1.3
Lid: natuurlijke persoon die voldoet aan het gestelde in artikel 3, Lidmaatschap, en de
statuten van de vereniging.
1.4
De Algemene Ledenvergadering: de algemene vergadering van de vereniging, bestaande uit
leden van de vereniging.
1.1

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen het lid en de
vereniging en daarmee samenhangende afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.
2.2
Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van de vereniging en de
door haar ingeschakelde derden.
2.3
Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
2.1

3. Lidmaatschap
Aanmelding voor het lidmaatschap kan via de website van BAM Popauteurs.
Lidmaatschap is alleen mogelijk voor natuurlijke personen, die aantoonbaar muziekstukken
componeren, dan wel teksten voor muziekstukken schrijven, en die lid van zijn de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma, met statutaire zetel te Amstelveen en
kantoorhoudende te 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 46-62, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530934, en eventueel
tevens aangeslotene van de stichting Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen, en
kantoorhoudende te 2132 HB Hoofddorp, Saturnusstraat 46-62, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41198521, dan wel een
rechtsopvolger van deze rechtspersonen.
3.3
Het lidmaatschap begint in beginsel, als aan de voorwaarden uit artikel 3 lid 2 is voldaan,
op datum van inschrijving in het ledenregister en is voor onbepaalde tijd.
3.4
Zolang het lid de verschuldigde contributie niet of niet volledig heeft betaald, kan het lid aan
zijn of haar lidmaatschap geen rechten ontlenen en dus geen beroep doen op de diensten
van de vereniging.
3.5
Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid vóór minimaal
vier (4) weken voor het einde van het boekjaar schriftelijk opzegt conform artikel 4 lid 2. Het
lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.
3.1
3.2

4. Beëindiging lidmaatschap
4.1
Het lidmaatschap eindigt:
a. Door het overlijden van het lid;
b. Door schriftelijke en tijdige opzegging door het lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
d. Door ontzetting.
4.2
Opzegging door het lid, conform artikel 4 lid 1, sub b kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Ze geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken voor het einde van het boekjaar. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar. Zij geschiedt via:
● info@bampopauteurs.nl; of

●

4.3

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

BAM! Popauteurs
Box C1020
Keurenplein 4
1069CD Amsterdam
De opzegging of de beëindiging van het lidmaatschap wordt in het ledenregister vastgelegd
en schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.
5. Contributie
Ieder lid moet jaarlijks aan de vereniging een door het bestuur voorgedragen, en door de
algemene ledenvergadering jaarlijks vastgestelde contributie betalen.
De verschuldigde contributie wordt bij voorkeur geïnd middels automatische incasso.
Voorafgaand aan de incassering zijn de leden verplicht om aan de vereniging een correct
bankrekeningnummer (IBAN) door te geven. Als het rekeningnummer is veranderd, moet het
lid dit uiterlijk 1 november aan de vereniging melden.
De contributie wordt per boekjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en/of uitschrijfdatum
en omvat minimaal een kalenderjaar. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Mocht iemand zonder geldig lidmaatschap gebruik maken van de producten en/of diensten
van de vereniging, dan moet die persoon de werkelijke kosten betalen.

6. Aansprakelijkheid
In geval van aansprakelijkheid van de vereniging jegens haar leden is de
schadevergoedingsplicht van de vereniging als en voor zover deze aansprakelijkheid wordt
gedekt door de door de vereniging gesloten aansprakelijkheidsverzekering beperkt tot het
bedrag van de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar conform de
verzekeringsovereenkomst.
6.2
De vereniging is alleen gehouden tot vergoeding van schade aan personen of zaken,
en alleen in en voor zover die schade het directe gevolg is van een aan de vereniging
toerekenbare tekortkoming. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.1
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7. Betalingen
Tenzij anders vermeld, moet het lid facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen op de
aangegeven wijze.
Bij betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso
geschieden, gelden de regels van de (derde) partij die deze automatische incasso verzorgt.
Bij oninbaarheid wordt gedurende 4 werkdagen geprobeerd het incasso uit te voeren, tenzij
de derde partij die de automatische incasso verzorgt, in overeenstemming met het bepaalde
in artikel 7 lid 2, alternatieve termijnen hanteert.
Voor nadere maatregelen tot inning te nemen zal de vereniging of een derde partij die de
incasso verzorgt, het lid een betalingsherinnering sturen waarin nogmaals het factuurbedrag,
eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.
Van niet- of niet-tijdige betaling is sprake als het lid enig verschuldigd bedrag niet binnen de
aangegeven termijn betaalt, als automatische incasso bij herhaling niet mogelijk blijkt of als
het lid een automatische incasso laat terugboeken.
Bij niet-tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te
berekenen administratiekosten verschuldigd.
Als het lid de contributie, het geleverde product of de
geleverde dienst niet heeft betaald, of als het lid het verschuldigde bedrag heeft laten
terugboeken, kan het bestuur de nog te leveren producten of diensten opschorten.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens
juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn
voor rekening van het lid.

8. Privacy en geheimhouding
Ter bescherming van de privacy van de leden handelt de Vereniging conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
8.2
De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en
gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de
leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of
redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze
geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.
8.1

9.1

9. Geschillen en toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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