Algemene voorwaarden KNMV-lidmaatschap
1. Doel algemene voorwaarden lidmaatschap KNMV
Het doel van de algemene voorwaarden is het weergeven van de enkele bijzondere rechten en
plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de KNMV. Deze voorwaarden zijn een
uitwerking van de rechten en verplichtingen die aan het lidmaatschap van de KNMV zijn
verbonden, een en ander zoals bepaald in de statuten van de KNMV. Een exemplaar van de
statuten van de KNMV zal op verzoek aan een lid worden toegezonden en kan op de website
www.knmv.nl worden ingezien.
2. KNMV-lidmaatschap
Het KNMV-lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft recht op de in deze algemene
voorwaarden bedoelde KNMV services. Leden van de KNMV kunnen uitsluitend natuurlijke
personen en clubs zijn, hierna te noemen lid.
3. Lidmaatschapstarief
1. Het lidmaatschapstarief betreft de jaarlijkse vergoeding die u als lid dient te voldoen ten
behoeve van verkrijging van het lidmaatschap.
2. Indien u in de loop van het kalenderjaar lid wordt van de KNMV, zal het lidmaatschapstarief
voor het jaar waarin het lidmaatschap aanvangt naar rato van de datum van de aanvraag van
het lidmaatschap worden vastgesteld. Het actuele lidmaatschapstarief vindt u op onze website
www.knmv.nl.
3. Het lidmaatschapstarief kan jaarlijks worden aangepast op de wijze zoals in de statuten van
de KNMV is bepaald. Het gewijzigde lidmaatschapstarief zal jaarlijks uiterlijk 1 november door
de KNMV aan haar leden bekend worden gemaakt op haar website www.knmv.nl en/of via de
digitale nieuwsbrief en/of gepubliceerd in het magazine GRIP.
4. Op het lidmaatschapstarief kan een korting in mindering worden gebracht indien u gebruik
wenst te maken van automatische incasso voor de betaling van het lidmaatschapstarief.
Wanneer een doorlopende SEPA machtiging is afgegeven en het incasseren niet is gelukt komt
de incassokorting te vervallen.
5. Het lidmaatschapstarief dient te worden voldaan voor de door de KNMV op te geven
vervaldatum alvorens gebruik te kunnen maken van de KNMV services.

KNMV services
1.KNMV-leden profiteren van de door de KNMV aangeboden diensten en producten. KNMV
services zijn diensten en/of producten die door of namens de KNMV door aangesloten partners
aan leden worden aangeboden zonder dat daar een vergoeding voor verschuldigd is.
Facultatieve KNMV services zijn aanvullende diensten en/of producten die door of namens de
KNMV door aangesloten partners worden aangeboden tegen een tarief naast het reguliere
lidmaatschapstarief.
2. De KNMV zet zich voor haar leden in om de diensten of producten behorende tot de KNMV
services steeds verder uit te breiden, mede gelet op de vraag en behoefte van haar leden. Voor
het meest actuele overzicht van de KNMV services wordt verwezen naar de website van de
KNMV www.knmv.nl waar tevens eventuele bijzondere voorwaarden die op de specifieke KNMV
services van toepassing zijn kunnen worden geraadpleegd.
3. De KNMV is niet aansprakelijk, behoudens voor zover aan diens grove schuld casu quo opzet
is te wijten, voor schade met inbegrip van vervolgschade, die mochten ontstaan als direct of
indirect gevolg van de kwaliteit of conformiteit van de als KNMV services door derden
geleverde diensten en/of producten.
4. Ledenacties
Onderdeel van de KNMV services zijn eenmalige ledenacties die de KNMV organiseert voor haar
leden. Op deze ledenacties kunnen naast deze algemene voorwaarden, afzonderlijke
voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij de ledenactie op de website van de KNMV
kenbaar worden gemaakt.
5. Partnerlidmaatschap
1. Een partnerlidmaatschap is een lidmaatschap zoals bepaald in lid 2 en volgende van deze
algemene voorwaarden dat wordt afgesloten door een partner van een lid. Een partnerlid heeft
dezelfde rechten en mogelijkheden als het gewone lid, hierna te noemen ‘hoofdlid’, met
uitzondering van het gratis magazine Grip.
2. Voorwaarde voor het partnerlidmaatschap is dat het partnerlid, echtgenoot, echtgenote of
geregistreerd partner is van het hoofdlid, een persoon is met wie het hoofdlid duurzaam
samenleeft als ware zij gehuwd, dan wel een broer, zus, moeder, vader, dochter, zoon van het
hoofdlid is die op hetzelfde adres als het hoofdlid staat ingeschreven in de Gemeentelijke
Basisadministratie.

6. Lidmaatschapsjaar
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
7. Opzeggen KNMV-lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de KNMV dient te worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden, derhalve voor 1 november van het lopende kalenderjaar.
2. Een tussentijdse opzegging voor 1 november van het lopende kalenderjaar doet het
lidmaatschap eindigen op 31 december van dat jaar. Een opzegging met terugwerkende kracht
is enkel mogelijk in de gevallen als in artikel 8 van de statuten van de KNMV genoemd.
3. Opzegging kunt u per brief richten aan het KNMV Serviceteam, Postbus 650, 6800 AR Arnhem
of per e-mail naar serviceteam@knmv.nl . Bij opzegging ontvangt u een bevestiging van uw
opzegging.
4. Indien het lidmaatschap niet tijdig of op de juiste wijze wordt opgezegd, zal het
lidmaatschap automatisch met 1 jaar worden verlengd en eindigt vervolgens na afloop van het
verlengde lidmaatschapsjaar.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het lidmaatschapsjaar blijft de
contributie over het hele jaar verschuldigd.
6. Op het moment dat het KNMV lidmaatschap eindigt, vervalt het recht op de KNMV services.
Ook eindigt het recht op partnervoordeel; het partnerlidmaatschap wordt per eerstvolgend
lidmaatschapsjaar omgezet naar een hoofdlidmaatschap, tenzij expliciet is aangegeven dat het
partnerlidmaatschap ook moet worden beëindigd.
7. Na beëindiging van het lidmaatschap kan de KNMV u een nieuw lidmaatschap weigeren
wanneer u zich in een daarop volgende kalenderjaar weer aanmeldt als lid via een ledenactie.
8. Onmiddellijke beëindiging lidmaatschap door de KNMV
De KNMV kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer:
Het lid langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand in gebreke is
gebleven de KNMV de verschuldigde bedragen te voldoen. Het lidmaatschapsgeld blijft in geval
van een beëindiging van het lidmaatschap op grond van deze bepaling onverminderd
verschuldigd. Voortduring van het lidmaatschap in verband met misdragingen of om andere
redenen redelijkerwijs niet meer van de KNMV kan worden gevergd. Het bepaalde in artikel 8
lid 6 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

9. Opschorting KNMV services
De KNMV kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk opschorten
onder meer wanneer:
Het lid in gebreke is de contributie of andere door het lid aan de KNMV verschuldigde
bedragen, inclusief eventuele incassokosten, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
Het lid als rechthebbende van de KNMV services oneigenlijk gebruik van de service heeft
gemaakt of heeft willen maken.
De bepaling laat de mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap als
bedoeld in artikel 9 onverlet.
10. Bewijs van lidmaatschap
Op vertoon van de ledenpas verleent de KNMV u de services. De ledenpas is op naam en
relatienummer gesteld en is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De ledenpas is te zien in
de KNMV-App. Heeft u vragen over de ledenpas of de KNMV-App, dan kan het lid contact
opnemen met het KNMV Serviceteam (026-3528510).
11. Betaling lidmaatschapstarief
1. U bent als lid aan de KNMV het lidmaatschapstarief verschuldigd. Het lidmaatschapstarief
moet voor één lidmaatschapsjaar vooruit worden betaald en zal aan u worden gefactureerd.
Als het lidmaatschap is gefactureerd, dient de contributie uiterlijk op de vervaldatum te zijn
voldaan.
2. Wilt u het volgende lidmaatschapsjaar via automatische incasso betalen en profiteren van
korting, neemt u dan contact op met het KNMV Serviceteam voor het aanvragen van een SEPAmachtigingsformulier door te mailen naar serviceteam@knmv.nl of via telefoonnummer
026-3528510. Dit dient voor 1 november van een kalenderjaar te worden aangevraagd.
3. De hoogte van het lidmaatschapstarief voor het lidmaatschapsjaar is te vinden op de website
van de KNMV www.knmv.nl
4. Indien u in gebreke blijft met betaling binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn,
dan bent u van rechtswege in verzuim. Niettemin zal de KNMV u dan twee keer schriftelijk een
betalingsherinnering sturen. Mocht u ook dan in gebreke blijven met de betaling, dan zal de
KNMV haar vordering overdragen aan haar incassogemachtigde.

12. Stemrecht
De structuur van de KNMV kent een afvaardiging van de alle aangesloten leden, te weten de
Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit 40 personen en zij kunnen hun stem uitbrengen tijdens de
Algemene Ledenvergadering (ALV). Hoe u ledenraadslid kunt worden staat beschreven in de
statuten van de KNMV. U kunt de volledige statuten en het reglement verkrijgen bij het KNMV
Bondsbureau, Zijpendaalseweg 1, 6814 CA Arnhem.
13. Privacy
Bij het aangaan van het KNMV-lidmaatschap worden persoonsgegevens (handtekening) en
eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons, respectievelijk een tot onze
groep behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de
overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u relevante (bestaande en/of nieuwe)
producten en diensten van de KNMV. Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt
u dit kenbaar maken: Postbus 650, 6800 AR Arnhem, ter attentie van het KNMV Serviceteam,
telefoon 026-3528510. Persoonlijke gegevens van leden worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld. De KNMV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Onder de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk verstaan de verwerking van
deze gegevens in verband met de uitvoering van de tot het lidmaatschap behorende
pechservice. Onze partner bij de uitvoering van de KNMV Motorpechservice zal uw
persoonsgegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van deze pechservice.
Aan onze partner worden verstrekt uw lidmaatschapsnummer, naam inclusief voorletters,
geboortedatum en adresgegevens. De KNMV ziet vanzelfsprekend nauwgezet toe op het juiste
gebruik van uw persoonsgegevens door voormelde partner.
14. Wijzigingen algemene voorwaarden
De KNMV heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden
zullen voor de ingangsdatum van die voorwaarden aan u bekend worden gemaakt.
15. Klachten
De KNMV kent een regeling waar leden hun klachten over behandelingen van de KNMV of haar
medewerkers kenbaar kunnen maken. Uw klacht kunt u sturen naar serviceteam@knmv.nl.

