Algemene Voorwaarden
Vlaamse Vechtsport Associatie vzw
Artikel 1 : Benaming en Zetel
De vereniging draagt de naam “Vlaamse Vechtsport Associatie vzw”, afgekort VVA vzw, met
maatschappelijke zetel Blokstraat 5 te 2260 Westerlo en met ondernemingsnummer 0430.583.889.

Artikel 2 : Leden
2.1. Definities:
 Club: een autonome, plaatselijke sportvereniging, die als doelstelling heeft het organiseren van
vechtsport-activiteiten en het promoten van de vechtsport in het algemeen.
 Vergunningsbijdrage: de bijdrage, los van de algemene clubbijdrage, door de
vergunningshouder betaald aan de club en door de club betaald aan de VVA, waardoor de
vergunninghouder gedurende een welbepaalde periode kan deelnemen aan activiteiten van de
VVA. Tijdens die periode wordt dit een ‘geldige vergunning’ genoemd.
 Vergunningshouder: een vechtsporter, sympathisant of vrijwilliger die houder is van een geldige
vergunning.
 Vergunningskaart: na betaling van de vergunningsbijdrage krijgt elk nieuw lid een
vergunningskaart (VVA-lidkaart), zie uitzicht onder 2.2.).
2.2. Vergunning vechtsporters
 De vergunning voor leden vechtsporters geldt voor een periode van twaalf opeenvolgende
maanden, beginnend op de datum waarop het lidmaatschap door de club via Multisafepay aan
de Vlaamse Vechtsport Associatie vzw betaald werd .
 Enkel de aangesloten club kan een vergunningskaart (VVA-lidkaart) aanvragen voor zijn ledenvechtsporters. Een vechtsporter of vergunningshouder kan nooit rechtstreeks een
vergunningskaart aankopen bij de Vlaamse Vechtsport Associatie vzw.
 Elke aangesloten vergunningshouder krijgt een gepersonaliseerde vergunningskaart. Deze
vergunningskaart geeft de vechtsporter toelating deel te nemen aan de activiteiten
georganiseerd door de VVA of haar leden-clubs.
 Elke bestuurder van de VVA kan de voorlegging van een vergunningskaart vragen.
Vechtsporters die niet beschikken over een geldige vergunning, zal de deelname aan
activiteiten van de federatie worden geweigerd.
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 Een reglementaire VVA vergunningskaart ziet er als volgt uit:

Artikel 3 : Facturatievoorwaarden
3.1. De vergunningsprijs wordt elk jaar in december geëvalueerd en vastgelegd door de Raad van
Bestuur van de VVA. Voor 2021 bedraagt de vergunningsprijs 28 euro per lid en per jaar.
3.2. De clubs kunnen de vergunningskaarten enkel online via het desbetreffende betaalplatform
Multisafepay aankopen. Er bestaat geen mogelijkheid om deze vergunningskaarten per
overschrijving te betalen. Graag zien we de aankoop van vergunningskaarten gebundeld om zo
meer administratieve efficiëntie te bekomen.

Artikel 4 : Annuleringsvoorwaarden
4.1. Opzeg van lidmaatschap is steeds mogelijk door kennisgeving aan het VVA-secretariaat via
email.
Er worden echter geen bijdragen van vergunningskaarten terugbetaald. Er is in elk geval geen
mogelijkheid om beroep te doen op herroepingsrecht.
4.2. Bij een verloren vergunningskaart zal er per duplicaat een administratieve kost van 15€
aangerekend worden. Bij voorkeur wordt deze verzending gebundeld met andere aangevraagde
vergunningskaarten van zelfde club.
4.3. Indien er zich fouten zouden voordoen bij bestelling en/of betaling, kan u ons hier steeds van op
de hoogte brengen via info@vva.be binnen de 5 werkdagen.
4.4. Het Belgisch recht is van toepassing op het voorwerp van deze algemene voorwaarden. In geval
van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.
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Artikel 5 : Privacy clausule
Zie VVA-website: https://www.vva.be/images/Privacyverklaring_VVA_2018.pdf
Algemene voorwaarden opgesteld op 4/01/2021.
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