
LEVERINGSVOORWAARDEN VOORLOPIGE BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP / 
TIJDELIJKE VISPAS 2007 VOOR HENGELSPORTVERENINGEN 

        
Doel van de levering aan hengelsportverenigingen 

Het bevorderen van de verkoop van de VISpas aan nieuwe leden van de vereniging. 

 

Bestelling 

De verkoop van het voorlopige bewijs van lidmaatschap/ tijdelijke VISpas 2007 zijn uitsluitend door 

aangesloten verenigingen te bestellen bij Sportvisserij Nederland door middel van het bestelformulier. 

Bestelling is alleen mogelijk in eenheden van 50 stuks voor de VISpas, 20 stuks voor de jeugdVISpas 

en 50 stuks voor de ZeeVISpas. Bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Voor 

nabestellingen dient gebruik te worden gemaakt van het bij iedere zending meegeleverde nabestelfor-

mulier. 

 

Aflevering 

De bestelde voorlopige bewijzen van lidmaatschap en eventueel de bijbehorende Landelijke Lijsten 

van Viswateren worden door Sportvisserij Nederland franco als pakket verzonden. Met elke zending 

wordt een pakbon met daarop de nummers van de voorlopige bewijzen van lidmaatschap meege-

zonden. Deze pakbon geldt als het verzendbewijs. Bij ontvangst van de bestelling dienen voorlopi-

ge bewijzen van lidmaatschap direct te worden gecontroleerd. Reclames binnen 8 dagen. 

 

  Verkoopprijs, Vergoeding en Betaling 

De prijs die de hengelsportvereniging in rekening wordt gebracht bedraagt € 14,- voor elk voorlo-

pig bewijs van lidmaatschap. De verkoopprijs is echter verschillend aangezien de federatieve af-

dracht en verenigingscontributie variabel zijn. Voor elk uitgegeven voorlopig bewijs van lidmaat-

schap, komt de vereniging in aanmerking voor een vergoeding van € 1,00. De winkelier hoeft al-

leen de volledige contributie te incasseren, de aankoopdatum te vermelden op het voorlopige be-

wijs van lidmaatschap en tenslotte deze afgeven met de lijsten van viswateren. De hengelsportver-

eniging ontvangt de eerste bestelling voorlopige bewijzen van lidmaatschap in consignatie. De fac-

tuur hiervoor wordt pas bij een nabestelling verstuurd of -indien niet is nabesteld- bij de eindafre-

kening. Eind 2007 ontvangt de hengelsportvereniging een eindfactuur onder verrekening van de 

retourgezonden voorlopige bewijzen van lidmaatschap (zie ook onder: Recht op retour). Het ver-

schuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

 

Eigendom inschrijfformulieren 

De hengelsportvereniging zal de voorlopige bewijzen van lidmaatschap niet anders dan aan Sport-

visserij Nederland verstrekken. Een en ander mede in verband met de bepalingen van de Wet Be-

scherming Persoonsgegevens. 

 

Nabestelling 

Bij elke levering ontvangt de vereniging een nieuw bestelformulier waarmee in eenheden van 20 0f 

50 stuks, ligt aan de soort VISpas, voorlopige bewijzen van lidmaatschap kunnen worden nabe-

steld. Bij iedere nabestelling wordt een factuur verstuurd voor de reeds geleverde voorlopige be-

wijzen van lidmaatschap. Deze factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor de nabestelling pas uit te voeren als de eerdere 

bestellingen zijn betaald. 

 

Recht op retour 

Hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Nederland de voorlopige bewijzen van lidmaatschap 

2007 bestellen voor wederverkoop, hebben het recht op retour. Zij dienen daarvoor hun niet ver-

kochte bewijzen met behulp van een pakketzegel aan Sportvisserij Nederland terug te zenden. 

Het aankoopbedrag en de verzendkosten van de retourgezonden voorlopige bewijzen van lidmaat-

schap worden door Sportvisserij Nederland vergoed. Het recht op retour voor (foutief) ingevulde 

voorlopige bewijzen van lidmaatschap 2006 geldt t/m 31 maart 2007. Niet ingevulde voorlopige 

bewijzen van lidmaatschap 2007 kan men met recht op retour aan Sportvisserij Nederland terug-

zenden t/m 15 november 2007. 

 

Wijze van verkoop 

Is alleen geldig indien deze volledig is ingevuld. Het voorlopig bewijs van lidmaatschap dient zo 

duidelijk mogelijk (liefst in blokletters) met balpen geheel te worden ingevuld (ook sekse, geboor-

tedatum en aankoopdatum). De bewijzen dienen door de sportvisser gefrankeerd te worden, de 

vereniging kan dit voor hen ook doen als extra service.  

 

Uitsluiting 

Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor hengelsportverenigingen die niet  in overeen-

stemming met deze leveringsvoorwaarden handelen, van verdere levering uit te sluiten. 

 

Verkoopperiode 

De toegezonden inschrijfformulieren worden per 1 januari 2007 door Sportvisserij Nederland ver-

werkt. De uiterste inleverdatum van de inschrijfformulieren bedraagt 15 november 2007. 


