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Algemeen
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Algemene Voorwaarden’

De onderhavige algemene voorwaarden;

‘Bezoeker’

Degene die de Website bezoekt en/of een Socialmediapagina
bezoekt en/of een Toegangsbewijs voor een Evenement
koopt en/of een Evenement bezoekt;

‘(L.S.V.) Cognatio’

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid L.S.V.
Cognatio, gevestigd aan de Oudenoord 2 (3513 ER) te
Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 30212406;

‘Evenement’

Een door L.S.V. Cognatio georganiseerd evenement in de
ruimste zin van het woord, waaronder, indoor-evenementen,
outdoor-evenementen en feesten;

‘Lid’

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of een bedrijf en tevens lid is van L.S.V. Cognatio

‘Toegangsbewijs/Ticket’

Een door L.S.V. Cognatio en/of een door L.S.V. Cognatio
ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan de Bezoeker
geleverd fysiek en/of digitaal document, ticket of barcode,
dat recht geeft op toegang tot en/of het bijwonen van een
Evenement;

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen L.S.V. Cognatio en de Bezoeker en/of het Lid,
ook indien producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn
omschreven.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten die tot stand
komen met tussenkomst van een door L.S.V. Cognatio ingeschakelde officiële
verkooporganisatie.
2.3 Door aanschaf van een ticket en/of betreding van de locatie van het Evenement, gaat de
bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden
2.4 Een evenementenlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden
gelden en op de website(s) van de evenementenlocatie te vinden zal zijn. De Bezoeker
verklaart zich op voorhand akkoord met dergelijke huisregels door het deelnemen aan een
Evenement van L.S.V. Cognatio.

3. Wijziging
3.1 Cognatio kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen.
Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat L.S.V. Cognatio dit op

de betreffende website van L.S.V. Cognatio zal melden. De gewijzigde verse van de Algemene
Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie.

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Toegangsbewijzen en
Evenementenbezoek
1. Totstandkoming Overeenkomst
1.1 De overeenkomst tussen Cognatio en de Bezoeker omtrent de verkoop en levering van
Toegangsbewijzen en het bezoeken van Evenementen komt tot stand op het moment dat de
Bezoeker een Toegangsbewijs voor een Evenement koopt bij Cognatio dan wel bij een door
Cognatio ingeschakeld officieel (voor)verkoopadres. Door verkrijging en/of gebruik van een
Toegangsbewijs en/of betreding van het Evenement aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze
Algemene Voorwaarden.

2. Toegangsbewijs
2.1 De Bezoeker verkrijgt het recht tot toegang en het bijwonen van het Evenement op vertoning
van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs. Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt
en geeft toegang tot het Evenement tot één persoon, tenzij anders gespecificeerd. Alleen de
Bezoeker die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.
Het Toegangsbewijs blijft, onder alle omstandigheden, eigendom van Cognatio.
2.2 Cognatio gaat ervan uit dat de houder van het Toegangsbewijs ook degene is die het
Toegangsbewijs heeft gekocht. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het
Toegangsbewijs berust vanaf het moment van terbeschikkingstelling bij de Bezoeker.
2.3 Cognatio heeft het recht om een maximumaantal Toegangsbewijzen beschikbaar te stellen per
persoon, en de Bezoeker is verplicht zich aan het gestelde maximum te houden.
2.4 Alleen aanschaf van een Toegangsbewijs bij Cognatio of een door Cognatio erkend
(voor)verkoopadres garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van de
geldigheid van het Toegangsbewijs rust op de Bezoeker.
2.5 Indien de Bezoeker na binnenkomst bij een Evenement het Evenement of de locatie daarvan
verlaat, verliest het Toegangsbewijs automatisch zijn geldigheid.

3. Verbod op doorverkoop Toegangsbewijs
3.1 Het is niet toegestaan om een Toegangsbewijs voor commerciële doeleinden (weder) te
verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.
3.2 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan is de Bezoeker een direct
opeisbare boete verschuldigd aan Cognatio van € 1.000,00 per overtreding, onverminderd het
recht van Cognatio om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te
lijden schade te vorderen.
3.3 Cognatio behoudt zich het recht voor om het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren en/of de
Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren. Hierbij verliest de bezoeker
tevens het recht op terugbetaling van het bedrag dat hij/zij voor het Toegangsbewijs heeft
voldaan.

3.4 Indien de bezoeker zijn Toegangsbewijs niet voor commerciële doeleinden aan derden ter
beschikking stelt, is hij/zij verplicht om al diens verplichtingen tevens op te leggen aan die
derden. De bezoeker staat er tevens voorin dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4. Verplichtingen Bezoeker
4.1 De Bezoeker is verplicht om zich op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van het Evenement
als bij bestellen van het Toegangsbewijs, te identificeren door middel van het vertonen van een
geldig identiteitsbewijs.
4.2 De Bezoeker is verplicht om zich voorafgaand aan het betreden en/of tijdens het Evenement te
laten fouilleren. De Bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het
Evenement worden geweigerd. Door de Bezoeker gemaakte kosten zullen niet worden
geretourneerd.
4.3 De bezoeker dient zich te houden aan de door Cognatio opgestelde huisregels alsmede de
huisregels van de eventuele evenementenlocatie. Tevens dient de bezoeker zich te houden aan
de voorschriften en/of aanwijzingen van de evenementenlocatie, het ordepersoneel, de
brandweer, de politie en andere bevoegden.
4.4 Registratie van het evenement, in welke vorm dan ook, door middel van professionele
opnameapparatuur met een commercieel oogmerk is zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Cognatio niet toegestaan. Indien de bezoeker in strijd met dit
beding handelt, behoudt Cognatio zich het recht om de registratie in beslag te nemen en te
vernietigen dan wel te gebruiken en/of te exploiteren. De Bezoeker heeft geen recht op
vergoeding van de nog te lijden of geleden schade.

5. Ontzegging toegang Evenement
5.1 Indien de Bezoeker één of meerdere overtredingen begaat van de in deze Algemene Voorwaarde
benoemde bepalingen, is Cognatio gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te verklaren, de
Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen, de Bezoeker te verwijderen van
de plaats waar het Evenement plaatsvindt, de Bezoeker over te dragen aan de politie, vergoeding
van eventuele geleden of nog te lijden schade te vorderen en/of een schorsing voor een nader te
bepalen tijdsduur op te leggen aan de bezoeker.
5.2 Het is Cognatio het recht behouden om de Bezoeker de verdere toegang tot het Evenement te
ontzeggen of van de plaats van het Evenement te verwijderen, indien Cognatio en/of personeel
van aan Cognatio gelieerde derden daartoe reden ziet om de openbare orde en veiligheid te
handhaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitingen, kleding of teksten die volgens Cognatio en/of
personeel van aan Cognatio gelieerde derden die aanstootgevend, discriminerend, beledigend of
anderszins tot onrust of agressie kunnen leiden.
5.3 De bezoeker heeft geen recht op terugbetaling van het Toegangsbewijs en op compensatie en/of
enige vergoeding van eventueel geleden schade door de in dit artikel genoemde gevallen.

6. Annulering of Verplaatsing Evenement
6.1 Cognatio heeft het recht om een Evenement te verplaatsen naar een andere datum of te
annuleren indien er sprake is van overmacht in de ruimste zin van het woord. Overmacht omvat
onder andere: ziekte/afmelding van artiest(en), stakingen, brand, weersomstandigheden en alle
overige van omstandigheden onafhankelijk van de wil van Cognatio.

6.2 Indien een Evenement van Cognatio wordt verplaatst naar een andere datum is het
toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum. Indien de Bezoeker aantoonbaar verhinderd is,
heeft hij/zij recht op restitutie van maximaal het aankoopbedrag. Hierbij zijn servicekosten niet
inbegrepen.
6.3 Indien een Evenement door Cognatio wordt geannuleerd heeft de bezoeker recht op restitutie
van maximaal het aankoopbedrag. Hierbij zijn servicekosten niet inbegrepen.

7. Privacy en Persoonsgegevens
7.1 Cognatio behoudt zich het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om
beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het Evenement, van de Bezoeker en de overige
bezoekers van het Evenement. Cognatio is gerechtigd deze beeld- en/of geluidsopnamen te
exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in welke vorm en op welke wijze
dan ook. Door deelname aan- en betreding van (de locatie van) het Evenement verleent de
Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de
bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Cognatio en/of derden
enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd zijn.
7.2 Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht met betrekking tot voornoemde
opnamen, draagt de Bezoeker hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Cognatio
en doet de Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten.
7.3 Indien gedurende het Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt, kan Cognatio besluiten
deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, af te
staan.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De Bezoeker betreedt het Evenement en de evenementenlocatie op eigen risico.
8.2 Cognatio is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van de
Bezoeker.
8.3 Cognatio is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg zijn van een aan
Cognatio toerekenbare tekortkoming.
8.4 Op Evenementen van Cognatio kan harde muziek ten gehore worden gebracht. Cognatio
adviseert daarom zijn Bezoekers tot het dragen van gehoorbescherming. Cognatio zal niet
verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor eventueel geleden gehoorschade.
8.5 Cognatio is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, al dan niet
toegebracht door andere bezoekers.

9. Huisregels
9.1 Bezoeker van evenementen van Cognatio gaan akkoord met de Algemene Regelementen van
Cognatio.

Algemene voorwaarden met betrekking tot het Lidmaatschap
1. Totstandkoming Overeenkomst
1.1 De overeenkomst tussen Cognatio en het Lid omtrent het Lidmaatschap komt tot stand op het
moment dat het kandidaat-lid een lidmaatschap afsluit bij Cognatio. Door ondertekening van het
lidmaatschapsformulier aanvaardt het Lid de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2. Lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap van Cognatio wordt per schooljaar automatisch verlengd;
2.2 Het bestuur heeft het recht een persoon het lidmaatschap te weigeren. Het kandidaat-lid wordt
hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur moet het kandidaat-lid binnen vier weken na het
bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de afwijzing in kennis stellen. Over
dit besluit is geen correspondentie mogelijk.
2.3 Als een lid zijn lidmaatschap wil eindigen, moet hij/zij schriftelijk en tenminste vier weken vóór
het einde van het verenigingsjaar opzeggen. De opzegging van het lidmaatschap wordt
schriftelijk bevestigd.
2.4 Als een lid zijn lidmaatschap na de in lid 2.3 aangegeven periode zijn/haar lidmaatschap wilt
beëindigen zal Cognatio hiervoor een percentage van de contributie in rekening brengen naar
gelang de verstreken tijdsperiode.

3. Contributie
3.1 Het lidmaatschap wordt per verenigingsjaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld,
hierover is geen correspondentie mogelijk.
3.2 De contributieperiode loopt van van september tot augustus.
3.3 De contributie moet uiterlijk vier weken na het begin van de contributieperiode zijn voldaan. Wie
de contributie voor een periode nog niet voldaan heeft, kan worden uitgesloten van alle
activiteiten van Cognatio.
3.4 Als een lid zijn contributie of andere bijdragen niet op tijd betaalt, kan dit bedrag verhoogd
worden met maximaal 25%, plus de kosten die nodig waren om het bedrag te innen.
3.5 Als de contributie na meerdere aanmaningen niet is betaald, kan het bestuur besluiten een
incassobureau in te schakelen. Alle hieruit volgende kosten zullen verhaald worden op het
desbetreffende lid.

4. Schadevergoeding
4.1 Een lid, dat door zijn schuld Cognatio financiële schade toebrengt, moet deze schade vergoeden.

5. Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen en Evenementenbezoek
5.1 Leden van Cognatio gaan automatisch akkoord de Algemene Voorwaarden met betrekking tot
Toegangsbewijzen en Evenementenbezoek

Huishoudelijk Regelement L.S.V. Cognatio
1. Begripsbepalingen
In dit huishoudelijk regelement wordt verstaan onder:
‘De vereniging’
L.S.V. Cognatio gevestigd gevestigd aan de Oudenoord 2 (3513 ER) te
Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 30212406.
‘De statuten’
De statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 8 februari
2006 door notaris Willem Petrus Maria Brantjes te Utrecht.
‘Het bestuur’
Het bestuur van de vereniging.

2. Lid worden
2.1 Wie lid wil worden van Cognatio, vult het daarvoor bestemde formulier in en levert dat in bij het
bestuur van de desbetreffende vestiging, of het landelijk bestuur. Op het formulier worden in
ieder geval naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en een
handtekening gegeven.
2.2 Als het kandidaat-lid minderjarig is, zal het formulier ondertekend moeten worden door een
ouder of voogd, en moeten ook de contactgegevens van de ouder of voogd worden gegeven.
2.3 Wie is toegelaten tot de vereniging en de contributie heeft betaald, is lid van L.S.V. Cognatio, met
alle rechten en plichten die daarbij horen.
2.4 Het bestuur heeft het recht een persoon het lidmaatschap te weigeren. Het kandidaat-lid wordt
hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur moet het kandidaat-lid binnen vier weken na het
bestuursbesluit schriftelijk en met opgave van redenen van de afwijzing in kennis stellen.

3. Beëindiging lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap eindigt in elk van de volgende gevallen:
3.1.1 Door opzegging door het lid;
3.1.2 Door opzegging door L.S.V. Cognatio;
3.1.3 Door ontzegging uit het lidmaatschap door de algemene ledenvergadering;
3.1.4 Door overlijden van het lid.
3.2 Als een lid zijn lidmaatschap wil eindigen, moet hij/zij schriftelijk en tenminste vier weken vóór
het einde van het verenigingsjaar opzeggen. De opzegging van het lidmaatschap wordt
schriftelijk bevestigd.

4. Contributie
4.1 Wie lid wil worden van Cognatio, moet contributie betalen. De eerste contributie dient vier
weken na het inleveren van het inschrijfformulier betaald zijn, anders wordt het lid niet
ingeschreven.
4.2 De contributieperiode loopt van van september tot augustus.

4.3 De contributie moet uiterlijk vier weken na het begin van de contributieperiode zijn voldaan. Wie
de contributie voor een periode nog niet voldaan heeft, kan worden geschorst.
4.4 Wie gedurende de contributieperiode lid wordt, betaalt voor de hele contributieperiode.
4.5 Het bestuur mag in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributie
verlenen.
4.6 Als een lid zijn contributie of andere bijdragen niet op tijd betaalt, kan dit bedrag verhoogd
worden met maximaal 25%, plus de kosten die nodig waren om het bedrag te innen.

5. Schadevergoeding
5.1 Een lid, dat door zijn schuld Cognatio financiële schade toebrengt, moet deze schade vergoeden.

6. De voorzitter
6.1 De taak van de voorzitter is:
6.1.1 Toezicht houden op het handhaven van statuten en regelementen en op het uitvoeren van
de besluiten van de vereniging;
6.1.2 Het leiden van vergaderingen van besturen en leden.

7. De secretaris
7.1 De taak van de secretaris is:
7.1.1 Het beheren van het archief van de vereniging;
7.1.2 Het houden van notulen van vergaderingen;
7.1.3 Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging;
7.1.4 Het opstellen van van het verslag van de gang van zaken binnen de vereniging elk jaar;
7.1.5 Het opstellen van de jaaragenda van de vereniging;
7.1.6 Het beheren van de ledenadministratie.

8. De penningmeester
8.1 De taak van de penningmeester is:
8.1.1 Het dagelijkse beheer van de geldmiddelen en het bijhouden van de financiële administratie
van de vereniging;
8.1.2 Het innen van vorderingen en het betalen van schulden van de vereniging;
8.1.3 Het opstellen van het financiële verslag elk jaar;
8.1.4 Het opstellen van een begroting elk jaar.

9. De functionaris Pr & Promotie
9.1 De taak van de functionaris Pr & Promotie is:
9.1.1 Het organiseren van het promotionele werk van de vereniging;
9.1.2 Het actief onder de aandacht brengen, en het betrekken van leden bij activiteiten van de
vereniging.

10. De functionaris Feesten & Activiteiten
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3

De taak van de functionaris Feesten & Activiteiten is:
De organisatie van Evenementen van de vereniging;
Een goede uitvoering en afwikkeling van de te organiseren evenementen;
Het opstellen van de jaaragenda betreffende feesten & activiteiten;

11. De functionaris Sponsoring & Acquisitie
11.1 De taak van de functionaris Sponsoring & Acquisitie is:
11.1.1 Het vinden van zakenrelaties en het onderhouden hiervan;
11.1.2 Het vinden van sponsoren, het opstellen en het akkoord gaan van de overeenkomst.

12. Commissies
12.1
12.2
12.3
12.4

Het bestuur benoemt jaarlijks de nodige commissies;
Elke commissie, behalve die direct door de ALV zijn benoemd, valt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur;
Elke commissie heeft een duidelijk omschreven taak;
Wanneer een commissie zijn taak niet naar behoren uitvoert, kan het bestuur daar
maatregelen tegen nemen, waaronder het ontslaan van (leden van) commissie. Dit geldt niet
voor commissies die rechtstreeks door de ALV zijn benoemd.

13. Geschillen tussen (leden van) Cognatio en het bestuur
13.1
13.2
13.3
13.4

Als er een geschil is tussen het bestuur en leden, kan dit geschil op verzoek van één van de
partijen voorgelegd worden aan een geschillencommissie;
Deze commissie staat onder leiding van iemand die door beide partijen als voorzitter wordt
aanvaard. Deze commissievoorzitter hoeft geen lid te zijn van Cognatio;
Naast deze voorzitter bestaat deze commissie uit nog vier leden, elke partij kiest er twee.
Deze leden zijn lid van Cognatio;
Uitspraken van deze commissie zijn voor beide partijen bindend.

14. Geschillen tussen leden onderling
14.1

In het geval van geschillen tussen leden onderling geldt het Regelement Ongewenste
Omgangsvormen (ROO).

15. Over de statuten en het huishoudelijk regelement
15.1
15.2
15.3

De statuten en het huishoudelijk regelement liggen ter inzage van iedereen bij het Bestuur
van de vereniging;
Ieder lid wordt geacht van de inhoud van de statuten en huishoudelijk regelement op de
hoogte te zijn;
Ieder lid wordt geacht van de inhoud van de richtlijnen en besluiten van het bestuur en de
ALV op de hoogte te zijn.

16. Wijzigingen in het huishoudelijk regelement
16.1
16.2
16.3
16.4

Het huishoudelijk regelement kan alleen op een ALV worden gewijzigd;
Door het bestuur voorgestelde wijzigingen moet minsten twee weken vóór de ALV aan de
leden worden gemeld;
Elk stemgerechtigd lid kan wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk regelement doen.
Deze voorstellen moeten minstens twee weken vóór de vergadering schriftelijk bij het
bestuur zijn ingediend;
Om het huishoudelijk regelement te wijzigen, is een meerderheid van minstens twee derde
van de uitgebrachte stemmen nodig.

Regelement Ongewenste Omgangsvormen
1. Veiligheid en respectvolle omgangsvormen
Cognatio vindt het belangrijk dat alle leden zich prettig en veilig voelen bij de vereniging. Alle leden
zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen en tegengaan van agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie, pesten, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen.
Het bestuur van Cognatio zorgt ervoor dat dergelijke gebeurtenissen snel en grondig onderzocht
worden. Uiteraard worden de betrokkenen hier als eerste over geïnformeerd.
Wanneer het om strafbare feiten gaat, wijst het bestuur de betrokkene(n) bovendien op de
mogelijkheden om aangifte te doen, of doet zelf aangifte bij de politie.
Cognatio kent geen ontgroeningen. Inschrijving en deelname aan feesten en activiteiten is geheel
vrijblijvend.

2. Vertrouwenspersoon
Aangezien Cognatio aan Hogeschool TIO gelieerd is wijst Cognatio niet zijn eigen
vertrouwenspersoon aan, maar verwijst Cognatio zijn leden door naar de vertrouwenspersoon van
Hogeschool TIO.
De vertrouwenspersoon kan door elke student van Hogeschool Tio orden ingeschakeld. De
vertrouwenspersoon zorgt voor opvang van de leden die te maken hebben met ongewenste
omgangsvormen, en houdt alleen rekening met hun belangen. De vertrouwenspersoon heeft een
geheimhoudingsplicht en handelt niet zonder toestemming van de klager.
De taken van de vertrouwenspersoon zijn:
− Hulp bieden aan degene die de vertrouwenspersoon heeft ingeschakeld;
− Zoeken naar een informele oplossing (bijvoorbeeld door bemiddeling);
− Adviseren over het indienen van een klacht bij het bestuur;
− Nagaan of er een tuchtrechtelijke procedure ingezet moet en/of kan worden;
− Waar nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
− Nazorg geven;
− Overleg met en advies aan het bestuur over de omgangsvormen binnen Cognatio in het
algemeen, en de aanpak en preventie van ongewenste omgangsvormen in het bijzonder.

3. Een klacht indienen bij het bestuur
Iedereen (zowel leden als niet leden) kan, al dan niet in overleg met de vertrouwenspersoon, een
klacht indienen over ongewenst gedrag. Dit kan niet zonder de naam van de aanklager bekend te
maken bij het bestuur.
Het bestuur onderzoekt de klacht snel, grondig en zorgvuldig, met respect voor (de privacy van)
zowel de aangeklaagde als de aanklager. Hierbij worden aanklager en aangeklaagde gehoord.
Wanneer de aangeklaagde schuldig wordt bevonden, besluit het bestuur over passende
maatregelen, conform de statuten van de vereniging.

4. Wijzigingen in het regelement ongewenste omgangsvormen
Voor het wijzigen in het regelement ongewenste omgangsvormen gelden dezelfde regels als voor
wijzigingen in het huishoudelijk regelement.

Algemeen Regelement L.S.V. Cognatio / Huisregels
1. Deelnemers aan activiteiten van Cognatio dienen zich te houden aan het algemeen regelement
en de voorschriften en aanwijzingen van de vereniging en bevoegde instanties. Indien Cognatio
dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde van zijn activiteiten, in ieder
geval als de openbare orde of veiligheid van de activiteit in gevaar komt, heeft zij het recht de
bezoeker de (verdere) toegang tot de activiteit te ontzeggen.
2. Er worden alleen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen van 18 jaar of ouder.
3. Als tijdens activiteiten gebruik wordt gemaakt van een polsbandje, dient dit gedurende de hele
duur van de activiteit om de pols gedragen te worden. Aan een polsbandje dat niet om de pols
wordt gedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
4. Om de vereniging in staat te stellen te voelden aan haar wettelijke verplichtingen dienen
bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de
Drank- en Horeca Wetgeven, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen
alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Bij deelname aan een activiteit waar
alcoholhoudende dranken worden geschonken, zullen polsbandjes uitgedeeld worden aan
personen die oud genoeg zijn om alcohol te drinken. De vereniging en aan haar gelieerde derden
behouden het recht voor om geen alcohol te schenken aan een bezoeker die wel oud genoeg is
om alcohol te kopen, maar wanneer het duidelijk is als deze bezoeker alcohol koopt die ook voor
minderjarigen bedoelt is.
5. Roken is allen toegestaan op daarvoor aangewezen plekken. Eventuele ten gevolge van de
overtreding opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
6. Het is niet toegestaan om spuitbussen, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter water flesjes zijn wel
toegestaan), blik, (alcoholhoudende) dranken, drugs, brandgevaarlijke stoffen, vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben of mee te nemen naar het
Evenement. Cognatio heeft het recht deze zaken in beslag te nemen en eventueel politie en/of
justitie te waarschuwen. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd, maar vernietigd
door Cognatio en/of een door Cognatio aangewezen derde.
7. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan op evenementen van Cognatio. Mocht
het gebruik van soft- en/of harddrugs worden geconstateerd behoudt Cognatio zich het recht
voor om de gebruiker(s) te verwijderen van zijn evenement en zal hier een passende maatregel
voor nemen.
8. Indien een bezoeker betrokken raakt bij enige vorm van geweldpleging of agressie jegens een
andere bezoeker, derden of aanwezige goederen stelt het bestuur van Cognatio hier een nader
te bepalen sanctie voor.
9. Bij overtreding van een of meerdere van de punten uit het huishoudelijk regelement zal het
bestuur van Cognatio een passende maatregel nemen voor de desbetreffende persoon.

Slotbepalingen
1. Persoonsgegevens
1.1 Cognatio verwerkt persoonsgegevens conform haar privacy policy in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacy policy kan worden geraadpleegd via de website.

2. Overige bepalingen
2.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of
niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de
geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
2.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als
bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of
strekking zou hebben, dan zal deze bepaling –vooreerst- automatisch gelden met de meest
strekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
2.3 Cognatio is altijd bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
3.1 De Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Nederlands recht.
3.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en de
daarmee verband houdende overeenkomst zullen exclusief – met uitsluiting van iedere andere
rechtbank – worden beslecht door de bevoegde rechter aan de rechtbank te Utrecht.

