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Algemene voorwaarden Vlaamse Boks Liga 
vzw 

 
1. Artikel 1. Benaming Zetel 
 

De vereniging draagt de naam Vlaamse Boks Liga vzw, afgekort VBL vzw. 
 

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel binnen de Antwerpse agglomeratie met adres 
Boomgaardstraat 22/34 te 2600 Berchem in het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen met 
ondernemingsnummer 0879.722.890: Tel: 0488/82 42 09  en mail: 
info@vlaamseboksliga.com. 

 
 

 
2. Artikel 2: Leden: 
 

2.1.Toegetreden leden 

 
De vereniging kan toegetreden leden tellen. Dit zijn personen en clubs, zoals bepaald in het 

reglement van de inwendige orde en waarvan de toelating of de weigering tot aanvaarding 

uitsluitend behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Deze raad van Bestuur beslist 

hieromtrent eigenmachtig en zonder verhaal, evenmin is gij ertoe gehouden zijn beslissingen 

te motiveren tegenover derden, dit evenwel mits eerbiediging van de rechten van de algemene 

vergadering. Zij genieten van de verscheidenen activiteiten van de vereniging maar niet de 

totaliteit van rechten toegekend aan de effectieve leden. Ze hebben geen stemrecht op de 

algemene vergadering. Zij kunnen geen enkel recht laten gelden op het bezit van de vereniging. 

Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. 

 

A. Clubs: 

Feitelijke verenigingen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid welke in hun statuten 

moeten vermelden dat de club verantwoordelijk is voor zijn leden. Deze statuten mogen niet 

in strijd zijn met deze van de liga vzw en de K.B.B.B. vzw. 

B. Ereleden: 

Deze titel wordt toegekend door de Raad van Bestuur. 

 
 

2.2.Effectieve leden 
 

De vereniging bestaat uit effectieve leden. Het aantal effectieve leden is onbeperkt en 

bedraagt minimum zes leden. De volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht 

op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden 

zijn de leden van de Raad van Bestuur en de drie voorzitters van de respectievelijke afdelingen, 

alsook één aangeduid lid per club wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel 
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van de vereniging wordt gehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden 

toepasselijk. 
 

2.3. Lidmaatschap 

 
Het lidmaatschap geldt voor een periode van een jaar, van 1 januari tot en met 31 december, 
en kan jaarlijks worden vernieuwd, mits betalen van het lidgeld. Het lidmaatschap neemt een 
einde: 

• Wanneer een lid ophoudt te bestaan ( voor clubs). 
• Door het niet betalen van de vergunning; mits bekrachtiging door de algemene 

vergadering. 
•  Door uitsluiting. 

 
 
3. Artikel 3 Facturatievoorwaarden 

3.1.Bepaalde diensten of producten van de Vlaamse boks liga vzw zijn betalend. In dat geval 
staat de kostprijs vermeld voor leden en niet-leden. Onder leden verstaan zoals eerder 
beschreven staat in dit document. 

3.2. De VZW zal voor de verrichte prestaties of afgenomen diensten, wekelijks, maandelijks, 
driemaandelijks of periodiek een factuur, zonder toepassing van de BTW, opstellen. Voor 
sommige diensten of producten kan een betalingsopdracht gepresenteerd worden voor een 
bepaalde product of dienst, in dat geval moet de betaling gebeuren binnen de termijn vermeld 
op de betalingsopdracht (doorgaans 30 dagen). 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 kunnen een administratieve kost en extra kosten met zich teweeg brengen 
door het inschakelen van een incassobureau. 

 
4. Artikel 4:Annuleringsvoorwaarden 
 
 

4.1. Schrijf je in voor een evenement van de Vlaamse Boks Liga  en je kan niet aanwezig zijn, dan 
kan je dit tot de deadline vermeld bij de inschrijvingsformulier laten weten via een schrijven aan  
info@vlaamseboksliga.com.   U hoeft dan geen deelnamebedrag meer te betalen of indien je 
de betaling al overmaakte, wordt het volledige bedrag teruggestort. 

 
4.2. Aansluitingen bij de Vlaamse Boks liga kunnen enkel aangepast worden middels een 
schrijven naar het secretariaat, waarbij een duidelijke argumentering dient te gebeuren. Indien 
dit is gebeurt kan het lidmaatschap aangepast worden en het overeenkomstig bedrag wordt ook 
aangepast. Dit dient binnen de 30 dagen van initiële aansluiting te gebeuren. 

 
4.3. Het Belgisch recht is van toepassing op het voorwerp van deze algemene voorwaarden. In 
geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement  Antwerpen bevoegd. 
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5. Artikel 5: Privacyverklaring 
 
Vlaamse Boks Liga 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 de Vlaamse Boks 

liga vzw boomgaardstraat 22/34 2600 Antwerpen of zijn   aangestelde. 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@vlaamseboksliga.com 
 
*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@vlaamseboksliga.com  Het beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld zal verwijderd worden. 
Voor meer informatie zie privacyverklaring Vlaamse Boks liga vzw. 
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