
 

 

LIDMAATSCHAP COOLBIRD VOORDEELCLUB 

TOETREDINGSVOORWAARDEN 

 

 

1 DUUR 

Lidmaatschap van COOLBIRD VOORDEELCLUB geldt voor een duur van een volledig kalenderjaar en 

dient jaarlijks actief te worden vernieuwd. Elk lid zal jaarlijks tot zulke hernieuwing door COOLBIRD 

uitgenodigd worden in de loop van de maand december van het voorgaande kalenderjaar. 

Het lidmaatschap gaat telkens in vanaf 1 januari, doch niet eerder dan de datum van de betaling van 

het lidgeld over het kalenderjaar waarvoor het lidgeld is bedoeld. Elk lidmaatschap eindigt op 31 

december van het kalenderjaar waarvoor het lidgeld is betaald. 

Eenmalig zal elk lid reeds van de voordelen van het lidmaatschap kunnen genieten in de maand 

december 2020, en dit vanaf de datum waarop het lidgeld over 2021 is betaald. 

2 LIDGELD 

Het lidgeld wordt altijd en enkel betaald voor een volledig kalenderjaar. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 

TIEN EURO (€ 10,00) inclusief BTW. 

3 INHOUD LIDMAATSCHAP 

Het lidmaatschap geeft volgende cumulatieve voordelen: 

a) Korting van +/- 50 % op de verzendkosten van elke bestelling, als volgt: 

Bestellingen 

Bestellingen Verzendkosten 

    Geen Coolbird lid Wel Coolbird lid 

Tot € 19,50 € 11,90 € 5,95 

Vanaf € 19,50 € 9,90 € 4,95 

Vanaf € 29,50 € 8,90 € 4,45 

Vanaf € 39,50 € 7,90 € 3,95 

Vanaf € 49,50 € 5,90 € 2,95 

Vanaf € 59,50 € 3,90 € 1,95 

Vanaf € 69,50 € 1,90 € 0,95 

Vanaf € 79,50 Gratis Gratis 

 



(bedragen bestelling = inclusief BTW; bedragen verzendkosten = inclusief BTW) 

b) Gratis kortingsbon bij elke bestelling vanaf 59,50 € als volgt: 

- Bestelling van minimum 59,50 € : kortingsbon van 5,00 € bij volgende aankoop van minimum 59,50 

€. 

- Bestelling van minimum 69,50 € : kortingsbon van 7,50 € bij volgende aankoop van minimum 69,50 

€ 

- Bestelling van minimum 79,50 € : kortingsbon van 10,00 € bij volgende aankoop van minimum 79,50 

€ 

Elke bestelling geeft recht op één kortingsbon indien zij aan voormelde voorwaarden voldoet. 

Kortingsbonnen zijn niet cumuleerbaar. Een kortingsbon dient verplicht vóór haar vervaldatum 

aangewend te worden. 

c) Opportuniteiten m.b.t. tijdelijke acties en promoties op eigen of niet-eigen merken, enkel van 

toepassing op de COOLBIRD VOORDEELCLUB leden. 

4 AANVULLENDE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP 

a. Het lidmaatschap is voorbehouden voor individuele natuurlijke of rechtspersonen en staat niet 

open voor organisaties of verenigingen die de beoefenaars van duivensport of hun belangen 

verenigen. Groepslidmaatschap is niet mogelijk. 

b. COOLBIRD behoudt zich het recht voor, zonder dat zij hiertoe een motivering is verschuldigd, om 

jaarlijks de modaliteiten van onderhavige toetredingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, op 

voorwaarde dat zulke wijzigingen duidelijk zijn uiterlijk op de datum waarop de leden tot vernieuwing 

van hun lidmaatschapsrecht worden uitgenodigd. COOLBIRD zal tevens het recht hebben om op enig 

welk tijdstip en zonder dat zij hiervoor een motivering is verschuldigd, de bedragen van de 

verzendkosten, voorzien in 3 a) hiervoor, eenzijdig en met onmiddellijke ingang aan te passen, voor 

zover deze aanpassingen evenredig gelden voor leden en niet-leden. 

c. COOLBIRD behoudt zich het recht voor om ten allen tijde en met ingang van 1 januari van het 

volgende kalenderjaar, het lidmaatschap niet verder aan te bieden, voor zover de leden nog niet tot 

hernieuwing van hun lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar zijn uitgenodigd. 

d. Op de voorwaarden van het lidmaatschap is enkel het Belgische recht van toepassing. Enkel de 

rechtbanken van Gent (afdeling Gent) zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen 

omtrent de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden. 

5 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

De persoons- en bedrijfsgegevens van de leden met het oog op het lidmaatschap worden verzameld 

en verwerkt. De rechtsgronden zijn de controle op de voorwaarden en de voordelen van het 

lidmaatschap. 

De verwerkingsverantwoordelijke is BV AVIMEDIS, met zetel te Hollebeekstraat 21, 9880 Aalter en 

ondernemingsnummer 0652.769.814. De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan 

verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde 

doeleinden voor de verwerking. 



Elk lid draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons- en bedrijfsgegevens die hij 

aan COOLBIRD bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 

persoonsgegevens aan COOLBIRD heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke 

persoonsgegevens die hij van COOLBIRD en haar medewerkers zou ontvangen. 

Elk lid bevestigt met het aangaan van het lidmaatschap afdoende geïnformeerd te zijn over de 

verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en 

het bezwaar. 

Voor meer gegevens: zie onze Privacy statement Coolbird op onze website: www.coolbird.eu.  

http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
http://www.coolbird.eu/

