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 SEPA-INCASSOVOORWAARDEN 

1. Toepasselijkheid en definities 

1. Deze incassovoorwaarden zijn van toepassing op de automatische incassering van de 

contributiegelden door het Sodalicium Classicum Noviomagense, gevestigd te 

Erasmusplein 1, kamer 12.07 te Nijmegen, hierna ook ‘de vereniging’. 

2. Deze incassovoorwaarden hebben betrekking op de natuurlijke persoon die bij het 

Sodalicium Classicum Noviomagense een lidmaatschap aangaat zoals vermeld in 

artikelen 4 en 5 van de statuten van de vereniging en artikel 2 van het Huishoudelijk 

Reglement van de vereniging hierna te noemen ‘het lid’. 

3. Op deze incassovoorwaarden zijn tevens de Voorwaarden Rabobank Bedrijven Euro 

Incasso van toepassing, alsmede de statuten en de reglementen van de vereniging, 

waarvan de relevante artikelen als appendices aan dit document toegevoegd zijn. 

4. Deze incassovoorwaarden zijn van toepassing vanaf 17 september 2020 en gelden voor 

onbepaalde tijd. 

5. Het incassant-ID van de vereniging is NL68ZZZ512250260000. 

2. Lidmaatschap 

1. Het lid verklaart ervan op de hoogte te zijn dat zijn/haar lidmaatschap afhankelijk is 

van zijn/haar studiestatus, conform artikel vier van de statuten van de vereniging. 

2. Bij wijziging van artikel vier van de statuten van de vereniging zal de vereniging het 

lid van de gevolgen voor contributie en incasso op de hoogte stellen uiterlijk bij de in 

artikel vier, lid drie bedoelde vooraankondiging van de incasso. 

3. Prijsstelling 

1. Het lid stelt zich van de hoogte van de contributie op de hoogte, zoals vermeld in 

artikel twee, drie, vier, en zes van het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

2. Bij wijziging van de in lid één vernoemde artikelen van het huishoudelijk reglement 
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van de vereniging, zal de vereniging het lid daarvan op de hoogte stellen uiterlijk bij 

de in artikel vier, lid drie bedoelde vooraankondiging van de incasso. 

4. Incasso 

1. In beginsel vindt de incasso plaats op 1 november. De vereniging mag hiervan 

maximaal veertien dagen afwijken. 

2. De incasso is doorlopend zolang het lid een contributieplicht heeft. 

3. De vereniging zal uiterlijk veertien dagen voor uitvoering van de incasso het lid op de 

hoogte stellen van het te incasseren bedrag en de uitvoeringsdatum. 

a. Het lid is verantwoordelijk voor de controle van zijn/haar lidmaatschapsstatus 

binnen de vereniging en de daarbij horende prijsstelling. 

4. Indien de incassering om welke reden dan ook niet plaats heeft kunnen vinden, zal het 

bestuur het lid hiervan op de hoogte te stellen en hem/haar verzoeken het bedrag naar 

de rekening van de vereniging over te maken. 

5. Indien het lid na herinnering zoals bedoeld in artikel vier, lid vier, niet aan de 

contributieverplichting heeft kunnen voldoen, zoals in artikel vier, lid twee gesteld, 

binnen een termijn van één maand na de incassodatum behoudt het bestuur het recht 

om deze persoon het lidmaatschap te ontzeggen, conform artikel zes, lid vier van de 

statuten van de vereniging. 

5. Terugboeken incasso 

1. Het lid behoudt het recht om het reeds geïncasseerde bedrag terug te boeken binnen 

de terugboekingstermijn, conform de Voorwaarden Rabobank Bedrijven Euro Incasso. 

2. Indien het reeds geïncasseerde bedrag is teruggeboekt door het lid, zal het bestuur het 

lid verzoeken het bedrag naar de rekening van de vereniging over te maken. 

3. Indien het lid niet binnen één maand voldoet aan het in artikel vijf, lid twee bedoelde 

verzoek behoudt het bestuur het recht om deze persoon het lidmaatschap te ontzeggen, 

conform artikel zes, lid vier van de statuten van de vereniging. 

6. Overige bepalingen 

1. In gevallen waarin dit document niet voorziet, is het Nederlands recht van toepassing. 
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APPENDICES 

Statuten 

Artikel 4 

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en reünisten. Waar in deze statuten of in 

krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van 

lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij 

uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het 

bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Het gewone lidmaatschap vangt 

aan nadat het bestuur omtrent toelating heeft besloten en de verschuldigde contributie 

voor (het restant van) het lopende verenigingsjaar is voldaan. Tot gewoon lid kunnen 

worden toegelaten zij die aan de Radboud Universiteit te Nijmegen zijn ingeschreven 

als student(e) Griekse en Latijnse Taal en Cultuur of, na voltooiing van die studie, als 

student(e) aan de Universitaire Lerarenopleiding ingeschreven zijn. Ingeval van niet-

toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als 

zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben 

aanvaard. 

4. Reünisten zijn zij die hun lidmaatschap verloren hebben omdat zij niet meer voldoen 

aan de in lid 2 gemelde eisen voor het lidmaatschap en aan het bestuur hebben kennis 

gegeven prijs te stellen op het reünistschap. 

5. Gewone leden, ereleden en reünisten hebben recht op deelname aan door de 

vereniging georganiseerde activiteiten, toegang tot de algemene vergadering en het 

recht daar het woord te voeren. Tevens hebben zij recht op ontvangst van het 

verenigingsorgaan. 

Artikel 5 

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 

d. door ontzetting; 
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e. indien het lid ophoudt aan de in artikel 4 lid 2 gemelde eisen voor het 

lidmaatschap te voldoen. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde 

van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 

ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap 

door opzegging mogelijk: 

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden 

of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en 

verplichtingen; 

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van 

de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet 

tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 

eerstvolgende verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden 

tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk 

en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals 

ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet 

of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten 

spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is 

bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de 

algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een 

daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 

van het aantal uitgebrachte stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het 

bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 

de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door 

het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is 

beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande 

“beroep” is van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 7 

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen 

eindigen. 

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, 

waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering, al of niet bij 

huishoudelijk reglement, wordt vastgesteld. 

Huishoudelijk reglement 

Artikel 2 

1. Het gewoon lidmaatschap is volgens de artikel 4 lid 2 van de statuten toegankelijk voor 

hen die ingeschreven staan als student(e) Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Hiermee 

worden tevens zij bedoeld die ingeschreven staan als student aan de Masteropleiding 

Oudheidstudies en zij die ingeschreven staan bij de Researchmaster Historical, Literary 

& Cultural Studies en verbonden zijn aan de opleiding Griekse en Latijnse Taal en 

Cultuur. 

2. Met de Universitaire Lerarenopleiding in artikel 4 lid 2 van de statuten wordt bedoeld 

de Educatieve Master aan de Radboud Docenten Academie. 

3. De kosten die zijn verbonden aan het gewoon lidmaatschap van de vereniging 

bedragen €15,-. 

4. In afwijking van het in lid 1 bepaalde bedragen de kosten die zijn verbonden aan het 

lidmaatschap van de vereniging voor die leden, die eerstejaars student aan de 

opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur zijn, €12,50. 

 

Artikel 3 

1. Aan het erelidmaatschap van de vereniging zijn geen kosten verbonden. 

 

Artikel 4 

1. De kosten die zijn verbonden aan het reünistschap van de vereniging bedragen €10,-. 

 

Artikel 5 

1. Donateurs hebben recht op deelname aan door de vereniging georganiseerde 

activiteiten. 

2. Donateurs hebben het recht het orgaan van de vereniging te ontvangen, indien zij 

aangeven hierop prijs te stellen. 

 

 Artikel 6  

1. De minimale bijdrage om als donateur tot de vereniging te worden toegelaten is gelijk 

aan de kosten die zijn verbonden aan het gewoon lidmaatschap van de vereniging.  
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