ALGEMENE VOORWAARDEN R.S.Y.B. vzw

Art. 1: Benaming en Zetel
1.1 Naam
De vereniging wordt genoemd: Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw, afgekort RSYB.
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Havenplein 1, gelegen
in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Vereniging zonder winstoogmerk nr. 537 070, met
ondernemingsnummer: 0408 714 646. Tel: 050411420, Mail: info@scarphout.be

Art. 2: Leden
2.1 Toegetreden leden
Toegetreden leden zijn natuurlijke personen, met een minimumleeftijd van 18 jaar, die
pleziervaart beoefenen of eigenaar zijn van een zeil- of motorboot, en die door de Raad van
Bestuur als “toegetreden” lid worden aangenomen. Hij/Zij die lid wenst te worden dient een
schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur. De beslissing tot aanvaarding of
weigering als toegetreden lid geschiedt in de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid der
stemmen, zonder motivatie. De toegetreden leden betalen een jaarlijkse lidgeld en hebben
zolang ze toegetreden lid zijn geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering. De uitsluiting
van een toegetreden lid gebeurt bij beslissing van de Raad van Bestuur.
2.2 Effectieve leden
Effectieve leden zijn natuurlijke personen die de pleziervaart beoefenen of eigenaar zijn van
een zeil- of motorboot en die door de Raad van Bestuur worden aanvaard bij gewone
meerderheid (de helft +1). Om als effectief lid aanvaard te worden dient het toegetreden lid
een proefperiode van minstens (2) twee vaarseizoen te doorlopen. De uitsluiting van een
effectief lid behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering op voordracht van de
Raad van Bestuur. Enkel de effectieve leden beschikken over stemrecht op de Algemene
Vergadering. Dit stemrecht gaat in vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering volgend op
hun aanvaarding als effectief lid.
2.3 Lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor een periode van een jaar, van 1 april tot 31 maart, en kan jaarlijks
worden vernieuwd, mits betalen van het lidgeld.
2.4 Uittreding Lid
Alle leden (van welke aard hun lidmaatschap ook) kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken
uit de vereniging door een schriftelijke ontslagbrief te richten aan de Raad van Bestuur. Wordt
verder geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat zijn lidgeld en/of zijn bijdragen niet heeft
betaald volgens de betalingsvoorwaarden en na het verzenden van de aanvraag tot betalen.
Leden die op 1 april hun lidgeld en/of hun liggeld niet volledig betaald hebben zijn
ontslagnemend. Het lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, van welke aard het
lidmaatschap ook, heeft geen aanspraak op enig deel van het maatschappelijk bezit en kan de
teruggave van de door hem betaalde bijdragen niet eisen. Het lid is echter gehouden zijn
verplichtingen van het lopende jaar te vervullen.

Art. 3: Ligplaatstoewijzing, duur, locatie, vergoeding
3.1 Vaste ligplaats
De Raad van Bestuur wijst jaarlijks een ligplaats toe aan de leden die hiervoor in aanmerking
komen, in functie van de afmetingen van hun schip, zoals ze door het secretariaat zijn gekend
via de inlichtingenfiche, en dit voor een periode ingaande op 01 april en automatisch eindigend
op 31 maart van het volgende jaar. De Raad van Bestuur kan op ieder moment de toewijzing
van de ligplaats ontnemen wanneer blijkt dat de richtlijnen van RSYB niet worden gevolgd of
dat de bepalingen van de Statuten en/of het Reglement van Inwendige Orde niet worden
nageleefd. Het ontnemen van de ligplaats verplicht de ligplaatshouder om zijn boot binnen de
door de Raad van Bestuur gestelde termijn te verwijderen. Indien daaraan geen gevolg wordt
gegeven zal de Raad van Bestuur de nodige maatregelen kunnen treffen om het schip te laten
verwijderen op kosten van de eigenaar. In geen geval zal van RSYB enige schadevergoeding
kunnen geëist worden. De ligplaatsvergoeding dient tijdig betaald te worden, volgens onze
betalingsvoorwaarden. De ligplaatshouders verbinden er zich toe alle taksen, lasten of
vergoedingen, opgelegd door om het even welke wettelijke erkende overheid te betalen. De
toewijzing van een ligplaats gebeurt door de Raad van Bestuur, die deze op het even welk
moment kan wijzigen. De ligplaatstoewijzing ligt ter inzage in het secretariaat en dient
nauwgezet opgevolgd te worden. Een ligplaatshouder die zijn boot verkoopt dient hiervan
onmiddellijk schriftelijk melding te maken aan het secretariaat. De ligplaats is in geen geval
overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar. Ligplaatsvergoedingen en betaalde taksen of lasten
kunnen niet teruggeëist worden voor de periode gedurende dewelke een ligplaatshouder zijn
ligplaats niet kan of mag gebruiken. Bij afwezigheid van minimum 2 opeenvolgende weken
tijdens de maanden juli en augustus, kan een teruggave van een percentage op jaarlijkse
ligplaatsvergoeding, exclusief taksen, volgens het geldend tarief bekomen worden. Hiertoe
dient door de aanvrager, voor vertrek en bij terugkomst, in het secretariaat of havenkantoor
een aanvraagdocument te worden ingevuld. De jaarlijkse heraanvraag voor lidmaatschap
en/of ligplaats moet schriftelijk (post of e-mail) binnen de gestelde periode beantwoord
worden.
3.2 Tijdelijke ligplaatsen
Bezoekers meren bij aankomst af aan de voor bezoekers voorbehouden steiger. Zij melden zich
zonder verwijl aan, waar na betaling van het verschuldigde liggeld een tijdelijke ligplaats wordt
toegewezen. Een bezoeker mag langszij afmeren niet weigeren. Bezoekers dienen zich te
schikken naar de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van RSYB. Reeds afgerekende
liggelden kunnen niet teruggevorderd worden.

Art. 4: Facturatievoorwaarden
De VZW zal voor de verrichte prestaties of afgenomen diensten maandelijks, driemaandelijks
of periodiek een factuur, met toepassing van de BTW, opstellen. Alle betwistingen over de
gevorderde bedragen moeten aangetekend aan de VZW geprotesteerd worden binnen een
termijn van 10 werkdagen vanaf de datum van verzending van de factuur. Na die termijn wordt
de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze
verschuldigd. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest gelijk aan de intrestvoet overeenkomstig wet achterstand
handelstransacties, te rekenen vanaf de vervaldag met een minimum van 50,00 EUR.

Daarnaast is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten bedrage van 10% van het openstaand factuurbedrag eventueel verhoogd met
rechtsplegingkosten. Dit met een minimum van 80,00 EUR. In geval van niet betaling van
bedragen die verschuldigd zijn behoudt de VZW zich het recht voor 5 dagen na een per post
aangetekend schrijven de ligplaats te annuleren en dient het vaartuig de VZW te verlaten. Alle
geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering of de interpretatie van deze factuur
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Art. 5: Privacyverklaring
R.S.Y.B. vzw gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens, alsook de GDPR. De persoonsgegevens worden verwerkt door R.S.Y.B. vzw
Havenplein 1 8370 Blankenberge of zijn aangestelden. Alle technische en organisatorische
voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies of misbruik van uw persoonlijke gegevens
te voorkomen.
Persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van
ondernemingen
of
organisaties
betrokken
bij
de
uitvoering
van
de
lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar dit wettelijk vereist wordt.
De gegevens worden verwerkt in het kader van ledenadministratie, bezoekersregistratie,
organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving
of registratie. Tevens worden deze gegevens verwerkt voor direct marketing* op basis van het
gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Indien u niet wil dat uw gegevens verwerkt
worden met het oog op direct marketing*, volstaat het u uit te schrijven op de nieuwsbrief of
dit mee te delen aan het secretariaat via info@scarphout.be.
*U op de hoogte houden van onze activiteiten.

Beeldmateriaal van onze activiteiten en niet gerichte sfeerbeelden worden op de website,
sociale media en in eigen publicaties geplaatst. Indien u als betrokkene bezwaar hebt tegen
een publicatie waarop u bent afgebeeld, volstaat het dit mee te delen aan het secretariaat via
info@scarphout.be. Het beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld zal verwijderd worden.

