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Algemene voorwaarden inschrijvingen 2020 – C.S. Veritas 

 1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die lid wil worden van C.S. Veritas 

(‘deelnemers’), om aan het eind van het online alternatief van de Introductieperiode Kandidaatslid 

te worden. 

2.    Het online alternatief zal plaatsvinden tussen 13 en 29 augustus 2020. Deelnemers zijn tijdens 

deze periode verplicht beschikbaar voor digitale activiteiten. Na het succesvol doorlopen van de 

digitale activiteiten, wordt de deelnemer officieel ‘Kandidaatslid’. Hierna volgt een borrelperiode 

die verplicht zal zijn voor alle Kandidaatsleden. Het Veritas Bestuur beslist over het gedeeltelijk 

vrijstellen van Kandidaatsleden van de borrelperiode.  

3.       Tijdens de borrelperiode neemt C.S. Veritas alle vereiste maatregelen om besmetting en 

verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Kandidaatsleden volgen alle aanwijzingen op die zij in 

dat kader krijgen, en zullen zich overeenkomstig onthouden van alle handelingen die hun 

gezondheid of die van anderen in gevaar kunnen brengen. 

4.       Alle deelnemers dienen ingeschreven te staan bij een erkende HBO-instelling of universiteit. 

Mocht op enig moment blijken dat de deelnemer niet voldoet aan dit vereiste, dan wordt de 

deelnemer het Kandidaatslidmaatschap van C.S. Veritas – zo nodig met terugwerkende kracht – 

ontzegd. 

5.       Het inschrijfgeld bedraagt € 50,-. Dit geld wordt enkel geretourneerd indien C.S. Veritas om 

welke reden dan ook dit jaar geen nieuwe leden kan aannemen, maar nadrukkelijk niet aan 

deelnemers die om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn tijdens de onder punt 2 aangegeven 

periode. 

6.       Het geld voor de verplichte borrelperiode bedraagt €145,-. Dit geld wordt enkel geretourneerd 

indien C.S. Veritas om welke reden dan ook dit jaar geen nieuwe leden kan aannemen of als de 

deelnemer vóór het einde van de digitale activiteiten aangeeft geen lid meer te willen worden bij 

C.S. Veritas.  

7.      Deelnemers die na het afronden van de digitale activiteiten geen lid wensen te worden van C.S. 

Veritas dienen dit uiterlijk de dag voor de inauguratie schriftelijk mede te delen aan de ab Actis van 

het Veritas Bestuur. Indien men zich niet binnen de gestelde termijn afmeldt en wanneer er bij de 

Algemene Ledenvergadering geen bezwaren zijn ingediend tegen de voorgenoemde installatie, is 

men vanaf de eerste dag na installatie contributieplichtig.   

8.       De contributie voor eerstejaars bedraagt € 155,- inclusief het Lustrumvijfje. Op de dag na de 

inauguratie zal er € 255,- worden afgeschreven door middel van een automatische incasso, 

waarvan € 100,- borg voor de nog niet voldane strijdbeurten. Indien het bedrag niet kan worden 

afgeschreven, is men een maand na de inauguratie automatisch in gebreke en zullen financiële 

sancties en eventuele schorsingen conform de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Richtlijnen 

Rechtspraak en Richtlijnen Strijdbeurten volgen. 
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9.   Kandidaatsleden verplichten zich tevens tot het verrichten van vijf strijdbeurten voor C.S. 

Veritas. Hiervoor betalen zij €100,- aanwezigheidsborg, zie punt 9. Zodra een Kandidaatslid zijn of 

haar vijf strijdbeurten heeft voltooid, wordt de borg uitgekeerd op zijn of haar Veritas-pas. 

Wanneer de strijdbeurten niet zijn voldaan, gelden de Richtlijnen Strijdbeurten uit de Statuten. 

10.   Kandidaatsleden gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens ten behoeve van het voeren 

van de verenigingsadministratie worden geregistreerd. C.S. Veritas verwerkt persoonsgegevens 

conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

11.    Kandidaatsleden gaan bovendien ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden gebruikt 

voor het smoelenboek, het jaarboek en de digitale activiteiten. Deze registratie volgt geheel 

conform de AVG. Persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden, anders dan Stichting 

Veritas Eigen Huis en Stichting Veritas Beheer. Inzage van eigen opgeslagen persoonsgegevens kan 

verkregen worden via een schriftelijke aanvraag bij het Veritas Bestuur. Het beheer van deze 

gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van C.S. Veritas en de Commissie ter 

Ondersteuning Digitale Administratie. Deze persoonsgegevens zullen niet anders dan voor 

bovengenoemde doeleinden gebruikt worden. Persoonlijke gegevens worden gedurende het 

lidmaatschap digitaal beschermd bewaard. (Kandidaats)leden hebben recht op inzage, rectificatie 

of wissen van persoonsgegevens. Let op: zij hebben niet het recht om persoonsgegevens te wissen 

die nodig zijn voor historische doeleinden. 

12.   Het Veritas Bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor, om in overleg met de 

Introductiecommissie 2020, deelnemers van de digitale activiteiten uit te sluiten. 

13.   Relevante artikelen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van C.S. Veritas zijn van 

kracht gedurende de digitale activiteiten en de verplichte borrelperiode. De Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement worden voorafgaand aan de digitale activiteiten toegestuurd. 

14.   Indien een deelnemer schade berokkent aan het Collegium Studiosorum Veritas, Stichting 

Veritas Eigen Huis en/of Stichting Veritas Beheer, is hij of zij hiervoor aansprakelijk en 

vergoedingsplichting. 

15.  In en om het pand van het Collegium Studiosorum Veritas wordt gebruik gemaakt van 

camerabewaking om personen en eigendommen te beschermen. 

16.   Kandidaatsleden gaan ermee akkoord dat hun lidmaatschap bij C.S. Veritas na vijf jaar actief 

lidmaatschap stilzwijgend omgezet wordt naar een reünistenlidmaatschap, waarvan de jaarlijkse 

contributie €20,00 bedraagt. 

17.   Deelnemers gaan ermee akkoord dat, wanneer het actieve lidmaatschap wordt omgezet in een 

reünistenlidmaatschap van Veritas, hun gegevens geregistreerd worden in de zoekmachine op de 

website voor reünisten van Veritas (www.veritasreunisten.nl). Deze registratie volgt geheel 

conform de AVG en de zoekmachine is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde reünisten die 

zijn ingelogd op de bovenstaande website. 


