ALGEMENE VOORWAARDEN
Basisvoorwaarden
Iedereen ouder dan 18 jaar kan lid worden van als Vriend van Marres. Het
lidmaatschap loopt vanaf de datum van registratie voor 1 jaar en wordt
daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Na
het eerste jaar kan maandelijks worden opgezegd. Het Vriendlidmaatschap
van Marres geeft toegang tot producten en diensten die exclusief voor
betalende leden zijn.

De Vriend staat ervoor in dat de verstrekte informatie bij het
aanmeldingsproces (waaronder (persoons-)gegevens zoals naam en emailadres) correct en compleet is. Het is niet toegestaan Vriend te worden
onder andermans naam of een valse naam.
Lidmaatschap vanuit het buitenland
Ook personen die niet in Nederland wonen, kunnen lid worden van Marres.
Ongeacht de woonplaats is de structurele steun gelijk met het bij registratie
afgesproken jaarlijkse bedrag.
Vriendlidmaatschap en structurele steun
Vriendlidmaatschap: het lid betaalt jaarlijks het afgesproken bedrag via een
factuur of automatische incasso. Dit lidmaatschap geldt tot
wederopzegging. Het lidmaatschap wordt na het eerste jaar omgezet in een
lidmaatschap voor onbepaalde tijd, tenzij het lid dit zelf opzegt.
Wijze van opzeggen
Het lidmaatschap kan beëindigd worden door een e-mail te sturen naar
vrienden@marres.org. Het lid ontvangt per e-mail bevestiging van de
opzegging.
Wijzigingen
Het lidmaatschap kan gewijzigd worden, inclusief wijziging van
adresgegevens, door een e-mail te sturen naar vrienden@marres.org. Het lid
ontvangt per e-mail bevestiging van de wijziging.
Betaling lidmaatschapsbijdrage
De bijdrage voor het Vriendlidmaatschap kan worden voldaan via een iDeal
betaling en/of een doorlopende SEPA-machtiging.
Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd.
Bij het uitblijven van betaling zonder legitieme reden is Marres gerechtigd het
lidmaatschap te beëindigen, dan wel te pauzeren tot het verschuldigde
bedrag is ontvangen.
Welkomstcadeau
Indien u als nieuw lid recht heeft op een welkomstcadeau wordt dit bij
aanvang van uw vriendschap naar u verstuurd, samen met de Vriendenpas,
binnen de eerste twee weken na aanvang van uw Vriendschap.

Verwerking gegevens
We gebruiken de door de Vriend verstrekte gegevens voor het versturen van
updates en het versturen van uitnodigingen voor previews en borrels.
Privacy
Hoe gaat Marres om met persoonlijke gegevens? De bescherming en
beveiliging van persoonlijke gegevens van de leden en websitebezoekers is
essentieel voor Marres. Marres houdt zich aan de eisen van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Marres verstrekt uw
persoonsgegevens nooit aan derden zonder dat u daarvoor toestemming
geeft of daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.
Wie mag er gebruikmaken van het lidmaatschap?
Het Vriendlidmaatschap van Marres is persoonsgebonden. Wanneer partners
liever onder de eigen naam en met de eigen gegevens van onze diensten
gebruik willen maken, kunnen zij een DUO-vriendschap af sluiten. Zij betalen
dan allebei de door hen gekozen structurele steun en hebben beiden een eigen
Vriendenpas.
Contact bij vragen
Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden neem dan contact
op met vrienden@marres.org.
Privacystatement
Voor meer informatie over de privacyverklaring van Marres, kijk dan hier:
https://marres.org/over-marres/privacy-verklaring/.

