
 
 

Privacy Verklaring Land Cruiser Club  
 

 1 / 2 
 

De Land Cruiser Club legt persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden verwerkt ten behoeve 
van het informeren van de leden zoals dat past binnen de doelstellingen van de vereniging.   
 
1 Privacy van persoonsgegevens 
De Land Cruiser Club vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden van 
essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van leden worden dan ook met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Land Cruiser Club houdt zich aan de eisen die de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens stelt. De enigen die toegang hebben tot die gegevens, zijn 
bestuursleden en medewerkers die bepaalde functies uitoefenen en zij mogen die gegevens alleen 
maar voor administratieve en functionele doeleinden ten behoeve van de Land Cruiser Club 
gebruiken. 
 
2 Verwerking van persoonsgegevens 
De Land Cruiser Club legt gegevens vast bij het afsluiten van een lidmaatschap en voor het muteren 
van gegevens als die gewijzigd zijn. In het kader van de dienstverlening, wanneer een dienst wordt 
afgenomen of anderszins indien er contact is met de Land Cruiser Club, legt de Land Cruiser Club 
gegevens vast. De Land Cruiser Club gebruikt deze gegevens in het kader van de dienstverlening en 
om leden van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, evenals voor het 
beheren van de site en het forum.  
 
3 Land Cruiser Club en andere websites 
Op de site van de Land Cruiser Club staan links naar andere websites. De Land Cruiser Club kan 
echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met 
persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacy statement, indien aanwezig, van 
de betreffende site. 
 
4 Internet en e-mail 
De afwikkeling van de activiteiten, oproepingen, nieuwsbrieven en dergelijke gaat uitsluitend via 
internet en e-mail tenzij dat praktisch onmogelijk is. Door opdrachten aan derden via de Land Cruiser 
Club te verstrekken gaat de besteller akkoord met het feit dat correspondentie zoveel mogelijk via e-
mail plaatsvindt.  
 
5 Privacy regels 
a. Niemand mag de gegevens van mede-clubleden (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-

mailadres, verjaardag, hobby’s, enzovoorts) aan anderen doorgeven noch op de internet site 
plaatsen, noch op het forum vermelden, ongeacht hoe die gegevens beschikbaar zijn gekomen. 
Deze gegevens mogen ook niet gebruikt worden om andere clubleden te benaderen. 

b. Het bovenstaande geldt -uiteraard- niet voor het lid, dat een ander lid belt of mailt in het kader 
van 'normaal' dagelijks verkeer. Bovenstaande regel heeft ten doel om te voorkomen dat leden, 
met name bedrijfsleden (rechtspersonen die lid zijn van de club) hun mede-clubleden gaan 
benaderen met een commercieel doel. 

c. Het is bedrijfsleden, meer specifiek, uitdrukkelijk verboden om reclame te maken voor enige 
commerciële bijeenkomst, zoals shows, open dagen en andere vormen van publieke promoties 
zonder toestemming van het bestuur. Het is bedrijfsleden verboden om op evenementen en 
bijeenkomsten reclame te maken voor hun producten in woord beeld of geschrift. Een 
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uitzondering wordt gemaakt voor 'normale', niet-wervende, functionele bedrijfsnamen op de 
zijden van voertuigen. 

d. Het is leden verder verboden om reizen, evenementen en/of bijeenkomsten te organiseren voor 
mede-clubleden zonder voorafgaande kennisgeving aan en voorafgaande toestemming van het 
bestuur. Ook dat heeft alles te maken met privacy. 

e. Het is leden verboden leden te (laten) benaderen met oproepen van bedrijven, journalisten, 
aanvragen voor goede doelen, sponsoraanvragen, etc.  

f. Als iemand iets te melden heeft dat voor iedereen van belang is, dan kan dat via het forum op de 
website en eventueel via het ‘Cruisernieuws’, na overleg met het bestuur. 

g. Foto’s en video’s met daarop afbeeldingen van leden en/of hun voertuigen worden niet geplaatst 
en niet gedeeld via internet (forums, social media, etc.) zonder nadrukkelijke schriftelijke 
toestemming van het/de desbetreffende lid/leden. Niet op eigen pagina’s en niet op pagina’s van 
derden. 

h. De Land Cruiser Club is daar strikt in: Indien leden de privacy regels niet respecteren volgt 
ontzetting uit het lidmaatschap zoals beschreven in de statuten van de vereniging. Verder zal de 
Land Cruiser Club Club zonder dat daarvoor enige verdere vorm van aanzegging nodig is een 
bedrag van € 3.500,= ofwel drieduizendvijfhonderd Euro per prijsgegeven / gebruikte naam 
eisen, zo nodig in rechte. 

 
Privacy is heilig - wie de privacy van zijn mede-clubleden schendt kan rekenen op de sancties die 
hierboven staan beschreven. 
 

 
 
Vastgesteld in de ALV op 16 april 2015. 
 
 
 
 
 
 
  


