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Algemene Voorwaarden Medische Studievereniging Pulse
Uitgever: Medische Studievereniging Pulse, hierna te noemen: “MSV Pulse”
Artikel 1. Definities
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die
aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals deze hieronder in het artikel
worden gedefinieerd.
1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Lid der MSV Pulse, ook te noemen “Lid”: persoon die voor dat studiejaar ingeschreven
staat bij MSV Pulse en de jaarlijkse contributie verschuldigd is. Hiertoe behoren ook Ereleden
en Buitengewone leden.
3. Deelnemer aan activiteit, ook te noemen “Deelnemer”: persoon die de inschrijfprocedure
voor een activiteit en/of excursie heeft doorlopen en aan deze activiteit en/of excursie
deelneemt of deze organiseert. Deze persoon is niet per definitie een Lid.
4. Bestuur der MSV Pulse, ook te noemen ‘’Bestuur’’: De bestuurders van MSV Pulse.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van)
diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (via e-mail verzonden)
nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de
inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze
(rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst. De Algemene Voorwaarden
zijn ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten van lidmaatschap tussen MSV
Pulse en haar Leden, op basis waarvan de Leden met MSV Pulse een overeenkomst sluiten
om tegen een vast bedrag gebruik te kunnen maken van de diensten van MSV Pulse.
2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/ of andere algemene
bijzondere voorwaarden dan die van MSV Pulse is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Activiteiten georganiseerd (mede) door MSV Pulse of andere organisatie.
1. Participatie aan activiteiten (mede) georganiseerd door MSV Pulse of andere organisatie,
geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer. Het Bestuur noch de door het Bestuur
aangestelde begeleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor:
a. Lichamelijk letsel door eigen toedoen of door toedoen van anderen.
b. Verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
2. De Deelnemer is te allen tijde verplicht aanwijzingen en/of instructies van het Bestuur, de
door het Bestuur aangewezen begeleiders of aanwezig personeel op te volgen.
3. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag omtrent drugs,
alsmede ook alcohol en sigaretten en/of verboden middelen of voorwerpen.
4. MSV Pulse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gedragingen en/of schade die voortkomt
uit het gebruik en misbruik van bovengenoemde zaken.
5. Het is Deelnemers uitdrukkelijk verboden om drugs en/of verboden middelen of
voorwerpen mee te nemen naar activiteiten die (mede) georganiseerd door MSV Pulse
worden. Bij het niet naleven van dit verbod, is MSV Pulse gerechtigd de maatregelen te
nemen die zij noodzakelijk acht. Zo nodig zal MSV Pulse aangifte doen bij de politie. De
desbetreffende Deelnemer zal onmiddellijk worden verwijderd van de activiteit. De kosten
hiervan komen integraal voor rekening van de desbetreffende Deelnemer en zullen op
hem/haar worden verhaald.
6. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gedragingen op en rondom
activiteiten (mede) georganiseerd door MSV Pulse. Deze verantwoordelijkheid blijft ook
gelden indien de Deelnemer onder invloed is van drugs en/of alcohol en/of daarop gelijkende
middelen.
7. Indien een Deelnemer schade toebrengt, zowel materieel, immaterieel, fysiek of wanneer
het Bestuur hiertoe besluit, zal deze per direct van de activiteit worden verwijderd.
8. Indien er tijdens een activiteit van MSV Pulse gereden wordt in een (gehuurde of geleende) auto,
bus of ander vervoersmiddel ligt de verantwoordelijkheid voor bekeuring bij de bestuurder van het
vervoersmiddel. Een bekeuring die aantoonbaar toe te schrijven is aan de bestuurder van het voertuig
op het moment van overtreding, komt voor kosten van deze bestuurder.

9. Indien de Deelnemer zijn deelname voortijdig annuleert, dan zal dat geschieden zonder
teruggaaf van het inschrijfgeld of de aanbetaling. Een Deelnemer kan een verzoek tot
teruggaaf indienen bij het Bestuur. Indien er sprake is van overmacht in de zin van Artikel
6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan het Bestuur het verzoek van de Deelnemer honoreren.

10. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn op de plaats van
vertrek. Indien dit niet het geval is en hierdoor de Deelnemer niet meer kan deelnemen, zal
dat geschieden zonder teruggaaf van het inschrijfgeld of de aanbetaling. Een Deelnemer kan
een verzoek tot teruggaaf indienen bij het Bestuur. Indien er sprake is van overmacht in de zin
van Artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan het Bestuur het verzoek van de Deelnemer
honoreren.
11. Foto’s gemaakt op activiteiten (mede) georganiseerd door MSV Pulse of andere
organisatie, mogen alleen door MSV Pulse, of haar commissies gebruikt worden ter
publicatie. Dit kan zowel online op sociale media van MSV Pulse of haar commissies of
digitaal als drukwerk. Na zes jaar zullen de foto’s van de website worden verwijderd. Dit mag
zonder toestemming te vragen aan een Lid en/of Deelnemer. Het is wel mogelijk om, op
verzoek van de desbetreffende persoon op een foto, een foto van digitale media te
verwijderen.
Artikel 4. Excursie
1. Voor deelname aan de excursie zijn ook alle voorwaarden geldig zoals genoemd in Artikel
3. Activiteiten georganiseerd (mede) door studievereniging MSV Pulse of andere organisatie.
2. Deelname aan de excursie georganiseerd door MSV Pulse geschiedt geheel op eigen risico,
het Bestuur noch de door het Bestuur aangewezen begeleiders, aanvaarden enige
aansprakelijkheid voor verlies en/of diefstal van de eigendommen van de Deelnemer.
3. De Deelnemer van de excursie dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen
(hierbij kan worden gedacht aan een reisverzekering, annuleringsverzekering, e.d.).
4. Indien de Deelnemer zijn deelname voortijdig annuleert, dan zal dat geschieden zonder
teruggaaf van het inschrijfgeld of de aanbetaling. Een Deelnemer kan een verzoek tot
teruggaaf indienen bij het Bestuur. Indien er sprake is van overmacht in de zin van Artikel
6:75 van het Burgerlijk Wetboek, kan het Bestuur het verzoek van de Deelnemer honoreren.
5. Deelnemers die hinder of overlast veroorzaken, zodanig dat de uitvoering en voortzetting
van de excursie volgens het Bestuur bemoeilijkt wordt, kunnen door het Bestuur van
voortzetting van de reis worden uitgesloten. Eventuele samenhangende kosten zullen worden
verhaald op de Deelnemer.
6. De Deelnemer aan de excursie dient MSV Pulse te voorzien van de juiste informatie zoals
deze door MSV Pulse opgevraagd wordt (hierbij kan worden gedacht aan legitimatiemiddelen
e.d.). MSV Pulse is niet verantwoordelijk voor consequenties voortvloeiend uit het niet
(correct of volledig) verstrekken van deze informatie door de Deelnemer.

7. De Deelnemer aan de excursie is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste
legitimatiemiddelen, zoals deze vereist zijn in het land van bestemming.
Artikel 5. Aanvullende voorwaarden
MSV Pulse behoudt zich het recht om tussentijdse veranderingen aan te brengen aan alle
bovengenoemde artikelen en voorwaarden. Alsmede om aan bepaalde activiteiten en/of
excursies extra voorwaarden te stellen waarin de bovengenoemde voorwaarden niet voorzien.
Het Lid en/of de Deelnemer zal in dit geval hiervan op de hoogte gesteld worden.

