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Voorwaarden lidmaatschap Raad van Advies hierna afgekort als RvA. Met aanmeldingsformulier. 
De RvA is een advies en communicatie platform inclusief bijbehorende functies van de Federatie Sociaal Humaan 
hierna afgekort als FSH. Deze RvA voorwaarden zijn juridisch bindend voor u als Lid. De FSH is de juridische eigenaar 
van de RvA en zal zonder een dringende reden zich NIET inlaten met de geuite ideeën van de RvA leden. Het is een 
RvA lid niet toegestaan om namens de FSH te spreken en/of in enige vorm van schrift zonder een machtiging.  

 

DOEL  

De RvA is bedoeld om een platform te bieden waar elk lid vrijelijk zijn opvattingen en meningen kan uitte. Elk lid is en 
blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor zijn geuite ideeën en mening in woord en in elke vorm van 
schrift. Het staat elk lid vrij een advies te geven aan FSH ongeacht het onderwerp. Tevens is de RvA ter informatie 
van FSH met het streven naar de Humancratie met: een Beginselverklaring, de Codex Homo Sapiens Humaan en de 
Traject-hiërarchie.  

 

PRIVACY BELEID 

Als lid geeft u toestemming voor het delen van uw ideeën en meningen aan de FSH, zonder dat de FSH enige plicht 
heeft deze te gebruiken of op enige andere wijze te delen. FSH kan bepaalde geuite informatie van het RvA 
verzamelen en gebruiken. De FSH behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze 
voorwaarden. 

Een RvA lid kan naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment deelname van de RvA overslaan, weigeren of 
accepteren dan wel opzeggen echter zonder enige terugbetaling van uw RvA bijdrage. Als u uw gebruik van het RvA 
wilt beëindigen, wordt het beëindigen door verloop van tijd zoals bij de aanvraag is bepaald. De FSH kan u als lid van 
de RvA weigeren indien uw ideeën of meningen in strijd zijn met het belang van de FSH. In geen geval is de FSH 
aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen of enige vorm van schade of gemaakte kosten. U kunt gemaakte 
uitingen herzien, door een schriftelijke verklaring aan het dagelijkse bestuur van de FSH die daarna kan besluiten de 
onderbreking te hervatten.  

 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Elk eigendomsrecht, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, belangen en titels in en op FSH en de 
RvA, met inbegrip van logo's, handelsnamen, handelsmerken en elk type wijziging, knowhow, afgeleide werken, 
ideeën, uitvindingen, methoden, website, e-mail, rechten op software en zoals bron- en objectcode, zijn en blijven 
het exclusieve eigendom van FSH. 

 

INHOUD VAN DERDEN 

Hierbij wordt verduidelijkt dat de inhoud van derden en /of internet links naar websites, applicaties, zoekresultaten, 
advertenties en andere functies van derden, informatie of meningen kan bevatten die niet onder de controle of 
verantwoordelijkheid van de FSH vallen. Houd er rekening mee dat wanneer u de inhoud van dergelijke derden 
opent of ermee communiceert, u onderworpen bent aan HUN gebruiksvoorwaarden en privacy beleid. Om alle 
twijfel te voorkomen is de FSH niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of nauwkeurigheid van de inhoud 
van dergelijke derden en is niet verplicht om deze te controleren. FSH is op geen enkele manier verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de inhoud van derden. Het opnemen van inhoud van derden in de RvA door een lid wordt niet 
beschouwd als een goedkeuring namens FSH. FSH en RvA verleent u hierbij een beperkte uiting van derden mits met 
bronvermelding van: niet-exclusieve, niet-overdraagbare, of niet-publiceerbare inhoud te gebruiken. U erkent hierbij 
dat deze zijn onderworpen aan voor uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik en doeleinden. 
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UPDATES VAN FSH 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken van de FSH en de daarin aangeboden diensten als de 
RvA op elk gewenst moment te wijzigen, te upgraden, bij te werken, of andere wijzigingen aan te brengen. Houd er 
rekening mee dat we u persoonlijk geen kennisgeving zullen doen voor updates en wijzigingen. Wij zijn niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of enig ander effect als gevolg van wijzigingen, updates of 
upgrades. Houd er rekening mee dat u met de lid aanvraag van RvA automatische updates door de FSH goedkeurt. 

 

GARANTIES EN VERKLARINGEN 

U garandeert, verklaart en verbindt zich aan deze FSH en RvA voorwaarden, en alle wetten, voorschriften inclusief 
administratieve richtlijnen, of andere algemene voorwaarden van de toepasselijke derde partij niet zult schenden, 
en aan derden niet zult toestaan, aanmoedigen of anderszins machtigen om:  

• FSH en/of RvA te gebruiken op een manier die de beveiliging gerelateerde kenmerken van het FSH  
uitschakelt, omzeilt of verstoort of anderen verhindert het te gebruiken;  

• FSH  te gebruiken op een manier die illegaal is of illegale activiteiten aanmoedigt;  

• FSH of een deel daarvan te wijzigen, te reproduceren of er afgeleide werken van te maken;  

• FSH te gebruiken op een manier die frauduleuze, illegale of andere ongepaste activiteiten uitvoert, promoot 
of eraan bijdraagt;  

• FSH of een deel ervan te verwijderen, te beschadigen of te wijzigen;  

• FSH te gebruiken op een manier die illegaal is of niet is toegestaan door deze voorwaarden;  

• FSH eigen recht, of andere exploitatie van de FSH, door te verkopen, in sub-licentie te geven, toe te wijzen of 
over te dragen;  

• FSH te gebruiken op een manier die auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele 
eigendomsrechten schendt, misbruikt of anderszins verstoort.  

• FSH website te openen, of te proberen te gebruiken of te openen via geautomatiseerde digitale middelen, 
inclusief door crawlen, scrapen, cachen of anderszins;  

• deze voorwaarden en alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving 
schenden;  

• enig recht van het FSH en de verleende mandaat, of enige andere vorm FSH te kopiëren, verkopen, in sub-
licentie te geven, te distribueren, leasen, verhuren, toewijzen of delen;  

• FSH te gebruiken op een manier die de beveiliging gerelateerde kenmerken van het FSH uitschakelt, omzeilt 
of verstoort of de prestaties van FSH verslechtert;  

• namens FSH enig recht te doen gelden, met inbegrip van eigendomsrechten in of op het FSH of enig element 
of inhoud daarvan, noch kennisgevingen van eigendomsrechten te verwijderen, te wijzigen of te 
verdoezelen; of de handelsnamen of handelsmerken of logo van FSH te gebruiken zonder haar voorafgaande 
schriftelijke toestemming. 

FSH kan naar eigen goeddunken uw gebruik en toegang opschorten of beëindigen bij elke schending van deze 
voorwaarden. Houd er rekening mee dat een schending van deze voorwaarden ook kan leiden tot civiele en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de toepasselijke wetgeving. 

 

GARANTIE EN DISCLAIMER 

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat deelname aan RvA voor eigen risico is, en dat FSH geen enkele 
vorm van verklaring, garanties, expliciet of impliciet zal geven met betrekking tot de beveiliging van de informatie die 
u verstrekt, of activiteiten die u uitvoert tijdens uw gebruik als lid van RvA. Onder voorbehoud van de toepasselijke 
wetgeving en de bepalingen van deze voorwaarden, wordt een RvA bijeenkomst gehouden op een beschikbare 
basis, zijnde via internet mogelijkheden of op een fysieke locatie en tijd. FSH verklaard zich te zullen inspannen, maar 
kan niet garanderen de beschikbaarheid van de RvA op een locatie of op een bepaald moment. RvA als advies en 
communicatie platform geeft geen garanties of verklaring met betrekking tot of nalatigheid van FSH. De FSH 
garandeert niet dat de RvA in gebruik vrij is of zal zijn van fouten of misvattingen. Als lid gaat u akkoord dat de FSH 
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niet verantwoordelijk is voor enige beslissing of actie die al dan niet door u is genomen. Bovendien aanvaard de FSH 
geen enkele verantwoordelijkheid als gevolge van uw of in verband met dergelijke beslissing en/of acties van u.  

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

U erkent en gaat ermee akkoord dat FSH en aan haar gelieerde functionarissen en mandaathouders in geen geval 
aansprakelijk zullen zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, inclusief tot winstderving of 
gegevensderving dan wel schade aan apparatuur, etc. die voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het 
gebruik door FSH. In geen geval zal FSH voor alle claims van u en de schade, hoger zijn dan de werkelijke prijs die u 
hebt betaald te bepalen door de rechter in Nederland. 

 

UPDATES 

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden, inclusief ander beleid dat daarin is 
opgenomen, op elk gewenst moment te wijzigen. De updates van deze voorwaarden worden van kracht na de 
publicatie op de website www.f-sh.nl de laatste versie wordt weergegeven in het menubalk “Over ons - Laatst 
gewijzigd”. U bent verantwoordelijk voor het beoordelen en vertrouwd raken met elke wijziging.  

 

ALLERLEI 

• De RvA is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar of andere gebruikers die worden gedefinieerd als 
"kinderen" volgens de relevante wetgeving in het rechtsgebied van de gebruiker. Het RvA lid verklaart en 
garandeert verder in aanmerking komt om deze voorwaarden aan te gaan. 

• Deze voorwaarden vormen de overeenkomst tussen de FSH en elk RvA lid. Als één bepaling van deze 
voorwaarden door de rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, blijven de overige 
bepalingen geldig en volledig van kracht. 

• Deze voorwaarden, en de prestaties hiervan worden beheerst door, geïnterpreteerd en afgedwongen in 
overeenstemming met de wetten van de Nederlandse staat, zonder rekening te houden met principes van 
wetsconflicten of bepalingen die zouden resulteren in de toepassing van de wetten van een ander 
rechtsgebied. De partijen komen overeen dat de exclusieve jurisdictie voor elk geschil, claim of controverse 
die voortvloeit uit, en verband houdt met of verband houdt met deze voorwaarden, worden beslist door de 
bevoegde rechtbank in Nederland te Den Haag. Alle claims met betrekking tot het FSH en de RvA beperkt tot 
twaalf (12) maanden en worden daarna onmiddellijk verjaard. 

• U mag geen rechten onder deze voorwaarden toewijzen of overdragen. FSH heeft het uitsluitende recht om 
de rechten en verplichtingen in en op deze voorwaarden naar eigen goeddunken aan een derde partij over 
te dragen. 

• In geen geval zal het nalaten van FSH om enige recht of bepaling in deze voorwaarden niet af te dwingen, 
niet kan worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke recht of van een latere acties in 
het geval van toekomstige schendingen. 

• In geen geval wordt FSH geacht in strijd te zijn met deze voorwaarden als het niet in staat is om de RvA of 
enig ander recht dat daarmee verbonden is te leveren als gevolg van: nationale noodsituaties, aardbevingen, 
branden, rellen, overstromingen, stormen, overmacht, arbeidsconflicten, oorlog, wereldwijde pandemische 
opstand of andere gebeurtenissen buiten de controle van FSH. 

• Als u vragen of opmerkingen hebt over deze voorwaarden of met betrekking tot de website en diensten, 
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de volgende link: secretaris@f-sh.nl 

 

 

 

 

mailto:secretaris@f-sh.nl
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Aanmeldingsformulier voor de “Raad van Advies” 
van de vereniging Federatie Sociaal Humaan 
Deze aanvraag printen en per gewone post gefrankeerd te zenden aan: 

Federatie Sociaal Humaan  
Dekkershoek 63 

2552 DB   Den Haag. 

 
Ondergetekende geeft zich op voor deelname aan de Raad van Advies door een bijdrage van € 12,00 bij inschrijving in 2023 en 
neem deel met ingang vanaf de datum ontvangst van de betaling. Zonder verlenging eindigt deze aanvraag  na één jaar. 
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering herzien.  
 
 

Betaling te name van:  
Federatie Sociaal Humaan   
NL 41 INGB 0675 7245 62 
onder vermelding van: Deelname Raad van Advies en met uw Postcode en huisnummer. 
 

Naam 

 

Adres 

 

Postcode   Woonplaats 

 

E-mail 

 

Telefoon/mobiel 

        

Datum    

Handtekening 

  

 

 

 

  

Uw gegevens zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Nadat deze aanvraag per gefrankeerde post is ontvangen krijgt u na twee en uiterlijk na vier weken bericht. 

 

Datum ontvangst aanmelding                                                      Datum ontvangst betaling 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


