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VOORWAARDEN DOORLOPEND 
ABONNEMENT SKADI TE WATER 

 

In dit document zijn de voorwaarden van het doorlopende Skadi te Water abonnement 

uiteengezet: 

Artikel 1: Geleverde diensten 

a) De Skadi te Water redactie zal u voorzien in ten minste drie edities van het verenigingsblad 
“Skadi te Water” gedurende elk lopend collegejaar waarin u geabonneerd bent op het 
verenigingsblad. 

b) Elke uitgifte van het Skadi te Water blad zal thuis worden bezorgd op het adres wat bij 
de vereniging bekend is. 

Artikel 2: De voortschrijdenheid van het abonnement 

c) Bij aanschaf van het abonnement gaat u akkoord met een doorlopend abonnement wat 
elk jaar zal worden vernieuwd totdat u zich heeft uitgeschreven als lid bij de A.R.S.R. 
“Skadi”. 

d) Het Skadi te Water abonnement heeft een minimale looptijd van één jaar. 

Artikel 3: Beëindiging van het abonnement 

e) U kunt uw Skadi te Water abonnement stop zetten door uw verzoek kenbaar te maken 
bij de Secretaris der vereniging. Dit verzoek moet schriftelijk gebeuren en uw verzoek 
moet duidelijk zijn. De Secretaris der vereniging is schriftelijke ontvankelijk voor het 
verzoek tot stopzetting van uw abonnement door het sturen van een e-mail naar: 
secretaris@skadi.nl, of het sturen van een brief naar Noorderkanaalweg 20-22, 3037AV 
te Rotterdam t.a.v. A.R.S.R. “Skadi”. 

f) Het staat de Secretaris der vereniging vrij om andere additionele mogelijkheden tot 
opzegging van het abonnement aan te bieden, maar het is de Secretaris der vereniging 
niet verplicht.  

g) Indien u een verzoek tot stopzetting heeft ingediend, zal dit in effect treden vanaf het 
volgende collegejaar. 

h) Het uiterlijke moment om uw abonnement voor het volgende collegejaar stop te zetten is 
1 september. 

Artikel 4: Facturering en betaling 

a) Een Skadi te Water abonnement kost €9,- (zegge: negen euro) per jaarlijkse termijn. 
b) Alvorens een prijswijziging in effect treedt zal u hiervan op de hoogte gesteld worden. 

i. Indien de prijswijziging een prijs verhogend effect heeft op de kosten van een 
Skadi te Water abonnement en u in beginsel geen recht meer heeft het 
abonnement in het dan lopende jaar stop te zetten, zal u de veertien dagen na 
vermelding van de wijziging alsnog de kans krijgen om uw abonnement op te 
zeggen via methodes beschreven in artikel 3. 

ii. Als de prijswijziging een prijs verlagend effect heeft, treedt deze direct in effect en 
is er geen sprake van een additionele kans het dan lopende abonnement op te 
zeggen, tenzij anders besloten door het bestuur der vereniging. 

c) Indien u het Skadi te Water abonnement voor het eerst aanschaft via de webshop, kunt 
u de betaling voor de eerste termijn van een jaar voldoen via online betaling. 
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d) Indien u al een doorlopend abonnement heeft voor het lopende collegejaar, zal betaling 
geschieden door middel van een automatische incasso. 

e) In lijn met de wet zal u tenminste veertien dagen voorafgaand aan het incassomoment 
op de hoogte worden gesteld van de incassodatum. 

f) Voor automatische incasso’s wordt gebruik gemaakt van de machtiging die u aan de 
A.R.S.R. “Skadi” heeft afgegeven. 

g) Op het doorlopende abonnement zijn alle regels onder “Hoofdstuk XII. Van de 
geldmiddelen.” uit het huishoudelijk reglement van toepassing. Het huishoudelijk 
reglement kunt u vinden in de interne online omgeving van A.R.S.R. “Skadi” en is op te 
vragen bij de Secretaris der vereniging. 


