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Ledenpas
1. Algemene voorwaarden van gebruik
1. Deze algemene voorwaarden van de ledenpas zijn voor eenieder in het bezit van
deze pas geldig.
2. Rechthebbenden op de ledenpas zijn diegenen die ofwel lid zijn van de SVAAA, ofwel
reünisten die tijdens hun studie lid zijn geweest van de SVAAA.
3. Een lid ontvangt eenmalig de ledenpas, welke binnen de contributie valt.
4. De ledenpas ontvangt men na het afsluiten van een actief lidmaatschap. Voor het
studiejaar 2018-2019 zal de geldigheid enkel te zien zijn aan het tonen van de
ledenpas, zonder sticker.
5. Voor de studiejaren volgend op het studiejaar 2018-2019 zal ieder jaar een
veranderende kleine sticker bewijs van actief lidmaatschap zijn, en alleen op het
vertoon van de ledenpas met de voor dat jaar geldende sticker zal men gebruik
kunnen maken van de kortingen/voordelen die de ledenpas verschaft.
6. Stickers zullen enkel uitgedeeld worden door het huidige bestuur.
7. Mocht een lid zijn of haar ledenpas kwijtraken of mocht deze gestolen worden, dan
kan hij of zij voor €5,- bij het huidige bestuur een nieuwe pas ontvangen.
8. De ledenpas is enkel en alleen geldig indien de naam van het lid op de achterkant
van de pas in het daarvoor bestemde vak beschreven is, en het lid kan aantonen
met een identiteitskaart dat hij de persoon in kwestie daadwerkelijk is.
9. Fraude of misbruik van de ledenpas is niet toegestaan
10. Volgend op dit hoofdstuk zullen de verschillende samenwerkingsverbanden te vinden
zijn, en de daarbij geldende voorwaarden.
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2. Samenwerking Bubbels, Feest van Joop en SVAAA

1. Leden kunnen zich bij Het Feest van Joop en bij Bubbels identificeren met een
ledenpasje met daarop een jaarlijks veranderende sticker.
2. Op vertoon van een geldige ledenpas zal bij het Feest van Joop en bij de Bubbels de
bierprijs €2,- bedragen.
3. Bij de door de vereniging georganiseerde evenementen bij een van de twee
bovengenoemde locaties, zal de bierprijs afhankelijk zijn van de op dat moment
gemaakte afspraken, maar zal daarmee niet meer dan €2,- bedragen.
4. Leden zullen buiten de door de vereniging georganiseerde evenementen geen
misbruik maken van de verschafte korting. Dat wil zeggen dat een lid alleen voor
hem of haar zelf of voor andere leden gebruik mag maken van de korting. Mocht het
lid dit toch doen, riskeert deze een ontzegging van de in Artikel 2.2 beschreven
voordelen.
5. Tijdens door de SVAAA georganiseerde evenementen bij een van de twee locaties
moeten leden zich gedragen naar datgene waar ze als lid zijnde mee akkoord zijn
gegaan.

Amsterdam Aviation Association

bestuur@svaaa.nl

Versie 1.1 – Februari 2019

