“KIVI” is een handelsnaam van het KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS, gevestigd te
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1.

Definities

Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen zal hierna het volgende worden verstaan:
Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden en huisregels;

Abonnement:

een abonnement op technologietijdschrift De Ingenieur;

Activiteiten:

activiteiten georganiseerd door en voor KIVI, waaronder maar niet
beperkt tot lezingen, debatten, seminars, congressen, trainingen en
bedrijfsbezoeken;

Diensten:

alle diensten die KIVI aan haar Leden en Relaties levert, waaronder
maar niet beperkt tot het informeren over het Lidmaatschap en zaken
die daarmee verband houden, het organiseren van Activiteiten en het
verlenen van adviezen;

Intellectuele Eigendom:

Octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere
(intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui
generis rechten op databanken, alsmede - al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten;

KIVI:

de vereniging Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te 2514 AP Den Haag aan de Prinsessegracht 23,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27264055;

Lid:

een natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld of is aangemeld voor
een Lidmaatschap bij KIVI en als zodanig door KIVI is toegelaten;

Lidmaatschap:

een Lidmaatschap bij KIVI;

Overeenkomst:

een overeenkomst tussen KIVI en een Lid of Relatie tot levering
van Producten en/of Diensten, waaronder begrepen een
Lidmaatschap(sovereenkomst) en Abonnement;

Producten:

alle zaken die KIVI aan haar Leden en Relaties levert, waaronder maar
niet beperkt tot T-shirts en boeken;

Relatie:

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde een Lid;

Website:

De website(s) van KIVI toegankelijk via www.kivi.nl en
www.deingenieur.nl en eventuele ander URL’s.
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2.

Toepasselijkheid

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten en
daaruit voortvloeiende verbintenissen en andere rechtshandelingen van KIVI ter zake van de
levering van Producten en Diensten van KIVI aan Leden en/of Relaties.

2.2.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst
waarbij die afwijking is overeengekomen.

2.3.

Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere
toepassingsverklaring van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen en op alle
buitencontractuele Relaties tussen partijen.

2.4.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Leden en/of Relaties
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.

Specifieke voorwaarden ten aanzien van het Lidmaatschap, Activiteiten, Producten en het
Abonnement zijn opgenomen in en vormen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

2.6.

Indien en voor zover specifieke bepalingen in een Overeenkomst tussen Partijen of in de
specifieke voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de specifieke
bepalingen.

3.

Totstandkoming Overeenkomsten

3.1.

Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, gaat eenieder die zich via de Website
inschrijft voor Activiteiten of Producten bestelt een Overeenkomst aan met KIVI.

3.2.

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van KIVI zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Tenzij KIVI haar aanbod binnen 7 kalenderdagen herroept,
komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanbieding van KIVI
door het Lid of de Relatie.

3.3.

De (elektronische) administratie van KIVI levert dwingend bewijs op voor de totstandkoming
van Overeenkomsten met Leden of Relaties, de inhoud daarvan en de eventuele aanvraag en
opzegging van een Lidmaatschap.

3.4.

KIVI is niet gebonden aan de inhoud van de Website, brochures, drukwerk of enige andere
uitingsvorm, tenzij daar in een tussen partijen gesloten Overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt
verwezen.

4.

Verplichtingen van partijen

4.1.

Tenzij anders overeengekomen, zijn de verplichtingen van KIVI uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden of een tussen partijen gesloten (nadere) Overeenkomst uitsluitend
inspanningsverplichtingen. KIVI staat niet in voor het bereiken van een door Lid of Relatie
beoogd resultaat.
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4.2.

Leden en Relaties zijn verplicht om alle medewerking te verlenen aan KIVI voor de uitvoering
van alle verplichtingen van KIVI die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of een tussen
partijen gesloten Overeenkomst, voor zover dat van Leden en Relaties in redelijkheid verwacht
kan worden.

5.

Prijzen en tarieven

5.1.

Alle door KIVI gepubliceerde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij
anders vermeld. Transportkosten en eventuele andere (wettelijke) heffingen en belastingen zijn
niet bij de prijs inbegrepen.

5.2.

KIVI is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijzen, tarieven of contributie door middel
van een schriftelijke kennisgeving aan Leden of Relaties te verhogen. Indien Leden of Relaties
niet akkoord wensen te gaan met deze verhoging, dan zijn zij gerechtigd de Overeenkomst
binnen een maand na deze kennisgeving op te zeggen tegen de in de kennisgeving van KIVI
genoemde datum waarop de verhoging in werking treedt. Indien de prijsverhoging plaatsvindt
binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tussen partijen is gesloten, zijn Leden of Relaties
bevoegd de Overeenkomst met KIVI te ontbinden.

6.

Facturatie en betaling

6.1.

Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na
factuurdatum.

6.2.

Indien Leden of Relaties niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betalen wordt een
betalingsherinnering gestuurd met een termijn van minimaal veertien (14) dagen. Mocht de
betaling daarna uitblijven dan kan een aanmaning volgen. KIVI kan dan tevens aanspraak
maken op vergoeding van de wettelijke (handels)rente over de periode dat betreffend Lid of
Relatie in verzuim is en vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

7.

Intellectuele Eigendom

7.1.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Producten en Diensten – waaronder
gegeven adviezen - berusten bij KIVI c.q. haar toeleveranciers of licentiegevers, tenzij partijen
nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.2.

Leden en Relaties verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden
of andere algemene c.q. gebruiksvoorwaarden van KIVI, een Overeenkomst tussen partijen
en/of de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Lid of
Relatie tot openbaarmaking, verveelvoudiging, wijziging, verhuur of bruikleen van Producten en
eventuele resultaten van Diensten of materialen is uitgesloten.

7.3.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten van een Lid of Relatie op de door hem/haar verstrekte data
blijven berusten bij betreffend Lid of Relatie. Er worden geen Intellectuele Eigendomsrechten
overgedragen aan KIVI met deze Algemene Voorwaarden. Lid of Relatie verleent aan KIVI het
recht om de betreffende data op te slaan, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken voor
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zover en zolang dat nodig is in het kader van de levering van Producten en/of uitvoering van
Diensten.
8.

Persoonsgegevens

8.1.

KIVI verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van
Leden en Relaties. KIVI zal deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerken en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

8.2.

Leden en Relaties zijn verplicht om wijzigingen in hun persoonsgegevens (waaronder adres-,
contact- en bankgegevens) onverwijld aan KIVI door te geven.

8.3.

Voor meer informatie over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens van Leden en
Relaties door KIVI wordt verwezen naar het privacy beleid dat op de Website ter beschikking is
gesteld.

9.

Overmacht

9.1.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die
de nakoming van de verplichtingen tussen partijen tijdelijk of blijvend verhindert en welke in
redelijkheid niet voor risico van die partij behoort te komen. Voor zover daaronder niet reeds is
begrepen, wordt onder overmacht in elk geval verstaan: oorlog, revolutie en/of enig daarop
gelijkende toestand, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, storingen
in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing, waterschade, overstromingen en
aardbevingen waardoor KIVI en/of haar toeleveranciers en/of derden die KIVI voor de
uitvoering van die verplichtingen heeft ingeschakeld, getroffen worden.

9.2.

Zolang de overmachtssituatie voortduurt, zullen de verplichtingen partijen zijn opgeschort. Deze
opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop overmacht geen betrekking heeft
en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

9.3.

Wanneer de overmacht situatie negentig dagen of langer heeft geduurd, hebben partijen het
recht om de Overeenkomst tussen partijen tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van
een opzegtermijn.

9.4.

Leden of Relaties dienen in het geval van tussentijdse opzegging wegens overmacht de
periodieke of bij vooruitbetaling verschuldigde (gedeelten van de overeengekomen) bedragen
alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachtstoestand intrad.

10.

Aansprakelijkheid

10.1.

KIVI is niet aansprakelijk voor schade die Leden en/of Relaties lijden als gevolg van
tekortkomingen van KIVI bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij deze schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van KIVI of haar leidinggevenden.

10.2.

KIVI is evenwel niet aansprakelijk voor:
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a. schade ontstaan als gevolg van of doordat KIVI is uitgegaan van door Lid of Relatie of
Relatie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie;
b. schade voortvloeiende uit wanprestatie of onrechtmatige daad van Lid of Relatie jegens
derden dan wel inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden
door Lid of Relatie; en
c. schade ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige adviezen gegeven door KIVI
voor zover deze adviezen niet uitdrukkelijk voorwerp van de betreffende Overeenkomst
zijn.
10.3.

KIVI is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is
uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in elk geval begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verlies van data van Leden en Relaties.

10.4.

Indien KIVI ongeacht het bepaalde in lid 1 t/m 3 van dit artikel toch aansprakelijk is voor
enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat de
(aansprakelijkheids)verzekering van KIVI uitkeert in het betreffende geval.

10.5.

Indien de verzekeraar van KIVI niet over gaat tot uitkering, dan is de aansprakelijkheid van
KIVI per gebeurtenis beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende kalenderjaar
door Lid of Relatie aan KIVI is betaald. Daarbij wordt een reeks samenhangende
gebeurtenissen beschouwd als één gebeurtenis.

10.6.

Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk
binnen een kalenderjaar nadat Leden of Relaties de schade hebben ontdekt of redelijkerwijs
hadden kunnen ontdekken bij KIVI schriftelijk te zijn gemeld bij gebreke waarvan het recht op
schadevergoeding vervalt.

10.7.

Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt indien Lid of Relatie niet binnen een jaar nadat
de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, KIVI schriftelijk van de
schade op de hoogte heeft gesteld of een rechtsvordering terzake heeft ingesteld.

11.

Duur en opzegging

11.1.

Tenzij anders overeengekomen, wordt een Overeenkomst tussen KIVI en Leden en/of Relaties
aangegaan voor een jaar. Na afloop van deze contractperiode wordt de Overeenkomst telkens
stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij een der partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de contractperiode.

11.2.

Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.

Ontbinding

12.1.

KIVI heeft het recht een Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke
ingang te ontbinden, in de volgende omstandigheden:
a. (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling van Lid
of Relatie;
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b.
c.
d.
e.

liquidatie of niet-tijdelijke stopzetting van de onderneming van Lid of Relatie;
staking van (de activiteiten van) de onderneming van Lid of Relatie;
curatele of onderbewindstelling van Lid of Relatie;
verlening van schuldsanering aan Lid of Relatie;

12.2.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van lid 1 van dit artikel kan Lid of
Relatie geen aanspraak maken op (schade)vergoeding. De vorderingen van KIVI op Lid of
Relatie zijn dan direct opeisbaar. Een en ander laat de eventuele aanspraken van KIVI op
schadevergoeding onverlet.

12.3.

Bedragen die verband houden met hetgeen KIVI reeds ter uitvoering van de betreffende
Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd door Lid en/of
Relatie en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1.

Op deze Algemene Voorwaarden en de gesloten Overeenkomsten tussen KIVI en Leden en/of
Relaties is Nederlands recht van toepassing.

13.2.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en
overige Overeenkomsten tussen Leden of Relaties en KIVI worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de rechtbank Den Haag, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een andere
rechtbank als bevoegd aanwijst.

13.3.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14.

Slotbepalingen

14.1.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of
vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig
van kracht blijven en zullen partijen in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2.

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort
te duren, blijven ook na de beëindiging van kracht.

14.3.

KIVI behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden gedurende looptijd van de
Overeenkomst eenzijdig te wijzigen en aan te passen. Indien deze Algemene Voorwaarden te
zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt,
dan zijn de nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden onmiddellijk na de aanpassing van
toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen.
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Specifieke voorwaarden voor het Lidmaatschap
15.

Lidmaatschapsvereisten

15.1.

Voor een Lidmaatschap bij KIVI komen in aanmerking natuurlijke personen die:
a. de titel Ingenieur (ir.) dan wel de graad Bachelor of Science of Master of Science hebben
behaald in een technische of agrarische opleiding die van overheidswege geaccrediteerd of
bekostigd dan wel erkend is voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs;
b. een opleiding afgerond hebben binnen het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs,
anders dan in sub a bedoeld, met dien verstande dat ze aantoonbare affiniteit met
techniek hebben;
c. in het buitenland een vergelijkbare opleiding hebben afgerond zoals bedoeld in sub a en b;
d. geen opleiding hebben afgerond zoals bedoeld in sub a t/m c, maar op basis van
werkervaring een niveau hebben bereikt dat vergelijkbaar is aan de opleiding zoals
genoemd in sub a t/m c;
e. ingenieurs die in het buitenland een technische of agrarische wetenschappelijk of hoger
beroepsonderwijs hebben voltooid.

15.2.

Leden van het Koninklijk Huis kunnen worden uitgenodigd om als honorair Lid toe te treden.
Natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging of
haar doelstellingen kunnen worden benoemd tot erelid van KIVI.

15.3.

Studenten die een onder lid 1 van dit artikel genoemde opleiding volgen, kunnen student-Lid
worden. Student-Leden zijn verplicht het bureau van KIVI zo spoedig mogelijk te informeren
over hun afstuderen. Student-Leden worden na hun afstuderen volwaardig Lid van KIVI en zijn
gehouden de reguliere contributie te betalen vanaf 1 januari van het opvolgende jaar na hun
afstudeerdatum.

15.4.

Geïnteresseerden in het Lidmaatschap, die niet voldoen aan de criteria zoals genoemd in lid 1, 2
en 3 van dit artikel, kunnen na goedkeuring van het hoofdbestuur geassocieerd Lid worden.
Een geassocieerd Lid krijgt dezelfde rechten als een regulier Lid met uitzondering van stemrecht
en de mogelijkheid om een bestuursfunctie te vervullen.

15.5.

De aanvragen voor het Lidmaatschap worden gezonden aan het bureau van KIVI. Het bureau
zorgt ervoor dat de kandidaten die voldoen aan de gestelde voorwaarden zo snel mogelijk
bericht ontvangen dat zij Lid zijn van KIVI.

16.

Duur en opzegging

16.1.

Een Lidmaatschap wordt in beginsel aangegaan voor 1 (één) jaar en vangt aan op 1 januari en
loopt derhalve tot en met 31 december van eenzelfde kalenderjaar. Een natuurlijk persoon kan
echter ook gedurende het kalenderjaar een aanvraag voor een Lidmaatschap indienen.
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16.2.

Het Lidmaatschap zal telkens stilzwijgend met een periode van 1 (één) jaar worden verlengd,
tenzij KIVI of het betreffende Lid het Lidmaatschap schriftelijk 1 (één) maand voor het einde
van het kalenderjaar opzegt. Lid zal een schriftelijke bevestiging van KIVI ontvangen dat en
tegen welke datum het Lidmaatschap is opgezegd.

16.3.

Naast opzegging door het Lid of KIVI eindigt het Lidmaatschap eveneens bij overlijden van het
betreffende Lid en door royement (zie nadere bepalingen hierover in de statuten).

17.

Contributie en tarieven

17.1.

De actuele hoogte van de reguliere contributie is te vinden op de Website. Leden die in
aanmerking komen voor een korting op de reguliere contributie staan ook op de Website
vermeld.

17.2.

Indien een Lid zich in de loop van het kalenderjaar aanmeldt, wordt de contributie voor dat
kalenderjaar naar rato berekend.

17.3.

Bij opzeggingen na 1 december van het kalenderjaar zijn Leden nog contributie verschuldigd
voor de duur van 12 (twaalf) maanden. Bij opzegging van het Lidmaatschap gedurende het
kalenderjaar wordt geen contributie gerestitueerd.

17.4.

Als onderdeel van het Lidmaatschap kunnen Leden zich aansluiten bij twee Afdelingen.
Aansluiting bij meer dan twee afdelingen is enkel mogelijk tegen betaling van € 2,50 (twee euro
en vijftig eurocent) per Afdeling per jaar.

17.5.

Na verkregen (telefonische) toestemming van Leden of Relaties is KIVI gerechtigd de door hen
verschuldigde contributie middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van
Leden of Relaties te laten overmaken. Indien Leden of Relaties per creditcard hebben betaald of
toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso en er op het moment van
afschrijving sprake is van saldotekort dan is KIVI gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een
afschrijving of incasso te plaatsen.

17.6.

Zolang het Lid de verschuldigde contributie niet of niet tijdig heeft betaald, kan het Lid aan zijn
Lidmaatschap geen rechten ontlenen.

18.

Online ledenbestand

18.1.

Leden worden opgenomen in het online ledenbestand van KIVI dat ook zichtbaar is voor andere
Leden van KIVI. Indien Leden deze zichtbaarheid niet op prijsstellen, kunnen zij ervoor kiezen
om hun persoonsgegevens grotendeels af te schermen. Namen blijven te allen tijde zichtbaar
voor andere Leden in het online ledenbestand. Hierover is meer informatie te vinden in het
privacybeleid dat te raadplegen is via de Website. Deze afscherming geeft geen recht op gehele
of gedeeltelijke restitutie van de contributie van het Lidmaatschap.

18.2.

KIVI staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Leden aan KIVI verstrekte
gegevens die in het (online) ledenbestand van KIVI zijn opgenomen. KIVI behoudt zicht het
recht voor om onjuiste en/of onvolledige gegevens van Leden (ook al zijn deze volledig te
goeder trouw verstrekt) in het ledenbestand aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.
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Specifieke voorwaarden voor Activiteiten
19.

Inschrijving en bijdrages

19.1.

Leden en Relaties kunnen zich via de Website inschrijven voor Activiteiten. Toelating voor
Activiteiten geschiedt in beginsel op volgorde van binnenkomst en op basis van
beschikbaarheid.

19.2.

Voor een aantal Activiteiten geldt een maximaal aantal deelnemers. In dergelijke gevallen kan
KIVI voorrang geven aan Leden. Indien er voor een Activiteit van een Afdeling een maximaal
aantal deelnemers geldt, kan de Afdeling voorrang geven aan Leden die zijn aangesloten bij
betreffende Afdeling. In sommige gevallen wordt gewerkt met een reservelijst.

19.3.

Er kunnen voorwaarden worden verbonden aan deelname aan Activiteiten door Leden en/of
Relaties, waaronder voorafgaande inschrijving en/of betaling van een bijdrage. Indien een
bijdrage is verschuldigd, is de inschrijving pas compleet indien KIVI de bijdrage van het Lid of
Relatie heeft ontvangen. Dit geldt niet voor gratis Activiteiten.

19.4.

Indien Leden en/of Relaties aan een Activiteit willen deelnemen van een Afdeling, waarbij zij
niet zijn aangesloten, kan de desbetreffende Afdeling van hen een hogere bijdrage verlangen.

19.5.

Indien het maximum aantal deelnemers voor een Activiteit is overschreven, is KIVI gerechtigd is
de inschrijving van Lid of Relatie ongedaan te maken. In dat geval worden eventuele reeds
voldane bijdrages door Leden of Relaties zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

19.6.

Leden en Relaties die zich hebben ingeschreven voor een Activiteit kunnen zich via de Website
uitschrijven (via de optie ‘annuleren’). In geval van uitschrijving worden eventuele reeds
voldane bijdrages niet gerestitueerd.

19.7.

KIVI behoudt zich het recht voor om Activiteiten te annuleren, de datum te wijzigen of de
locatie te wijzigen. Ingeschreven Leden en Relaties ontvangen hiervan zo tijdig mogelijk bericht.
In geval van annulering worden reeds voldane bijdrages voor deelname aan de Activiteit
alsmede voor extra arrangementen die door KIVI worden aangeboden zo spoedig mogelijk door
KIVI gerestitueerd.

20.

Congresbijdrages

20.1.

Uitsluitend indien het Lid of de Relatie zich 1 (één) maand voor aanvang van een congres
afmeldt, wordt de volledige congresbijdrage (inclusief de kosten van eventuele extra
arrangementen) gerestitueerd, tenzij bij de beschrijving van het congres anders aangegeven.

20.2.

Bij annulering 14 (veertien) dagen tot 1 (één) maand voor een congres wordt 50% van de
congresbijdrage (inclusief de kosten van eventuele extra arrangementen) gerestitueerd, tenzij
bij de beschrijving van het congres anders aangegeven. Indien het congres korter dan 14
(veertien) dagen voor aanvang wordt geannuleerd is Lid of Relatie de volledige congresbijdrage
(inclusief de kosten voor eventuele extra arrangementen) verschuldigd.
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21.

Aansprakelijkheid

21.1.

KIVI is niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit of verband
houden met de verplaatsing van de locatie, het wijzigen van de datum of de annulering van een
Activiteit.

Specifieke voorwaarden voor Producten
22.

Levertijd

22.1.

Door KIVI opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

22.2.

Bij niet tijdige levering van (een) Product(en) dient Lid of Relatie KIVI derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen en KIVI een redelijke termijn te stellen om haar verplichtingen alsnog na te
komen.

23.

Eigendomsvoorbehoud

23.1.

Alle door KIVI geleverde Producten blijven het eigendom van KIVI totdat KIVI de betaling van
Lid of Relatie voor het betreffende Product heeft ontvangen.

23.2.

Lid of Relatie is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te
vervreemden, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

24.

Herroepingsrecht

24.1.

Leden of Relaties hebben - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - het recht om een
overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tot levering van
Producten, zonder opgave van redenen, te ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen
na ontvangst van het Product (‘herroepingsrecht’). Als Lid of Relatie gebruik wil maken van zijn
herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk op ondubbelzinnige wijze aan KIVI.

24.2.

Indien Lid of Relatie in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, die afzonderlijk
worden geleverd, dan vangt de termijn van 14 (veertien) dagen aan op de dag dat het laatste
Product uit dezelfde bestelling is ontvangen.

24.3.

Nadat Lid of Relatie op ondubbelzinnige wijze kenbaar heeft gemaakt, gebruik te willen maken
van zijn/haar herroepingsrecht, dient het betreffende Product binnen een termijn van (14)
veertien dagen aan KIVI te worden geretourneerd. Zodra KIVI het retour gezonden Product
heeft ontvangen, zal de (koop)som inclusief bezorgkosten worden terugbetaald. De kosten voor
het terugzenden van het Product zijn voor rekening van betreffend Lid of Relatie.

24.4.

In tegenstelling tot het hiervoor bepaalde, hebben Leden of Relaties geen recht op ontbinding
bij:
a.

de levering van Producten, waarvoor Lid of Relatie ten hoogste (vijftig) Euro aan KIVI
verschuldigd is;
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b.

c.
d.
24.5.

de levering van volgens specificaties van het Lid of de Relatie vervaardigde Producten, die
niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van betreffend Lid of Relatie of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;
de levering van kranten, tijdschriften en andere periodieken, waaronder De Ingenieur; en
de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de
verzegeling na levering is verbroken.

Alle door Lid of Relatie voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën, bewerkingen of
vertalingen van de geleverde Producten dienen bij de retourzending te worden meegezonden of
op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.

Specifieke voorwaarden voor Abonnementen
25.

Kosten en ontvangst

25.1.

Een Abonnement is inbegrepen bij het Lidmaatschap en is derhalve gratis voor Leden.

25.2.

Relaties kunnen zich op De Ingenieur abonneren via de Website. Het is ook mogelijk voor
Relaties om tegen betaling een proefabonnement op De Ingenieur te nemen of om losse
nummers van De Ingenieur te bestellen. De huidige tarieven zijn te vinden op de Website.

25.3.

Leden en Relaties met een Abonnement kunnen via de Website aangeven of zij De Ingenieur
thuis gezonden willen krijgen of digitaal willen ontvangen.

26.

Duur en opzegging

26.1.

Voor Leden eindigt het Abonnement van rechtswege bij beëindiging van het Lidmaatschap.

26.2.

Voor Relaties geldt dat het Abonnement ten minste wordt aangegaan voor de duur zoals
vermeld op de Website op het moment van abonneren (‘initiële periode’). Het Abonnement
wordt na deze initiële periode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en kan worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Opzeggingen kunnen
schriftelijk of via de Website aan KIVI worden doorgegeven. KIVI bevestigt de opzegging
schriftelijk.

* * *
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