Voorwaarden - EYE Vrienden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en EYE (Stichting
Film Instituut Nederland). Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend;
rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.
2. De overeenkomst tussen de Vriend en EYE wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, totdat de
overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd. Let op: een U&EYE lidmaatschap wordt
aangegaan voor 5 jaar en een cadeau Vriendenlidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar.
3. Op de Vriendenpas staat een nummer met een barcode, waarin de gegevens van de Vriend staan
geregistreerd. De pas wordt gescand bij een bezoek aan EYE en dient daarom meegenomen te
worden bij een bezoek aan een film, tentoonstelling of evenement.
4. De Vriendenpas wordt eenmalig verstrekt en blijft eigendom van EYE. Vriendenpassen mogen
absoluut niet ingezet worden t.b.v. commercieel gebruik op wat voor manier dan ook. Bij
beëindiging van het lidmaatschap dient de pas geretourneerd te worden aan EYE.
5. Binnen maximaal tien werkdagen na ontvangst van inschrijving ontvangt de nieuwe Vriend de
vriendenpas(sen). Vanaf het moment van ontvangst van de vriendenpas(sen) kan de nieuwe
Vriend zich aanmelden voor Vriendenactiviteiten en gebruik maken van de Vriendenkortingen.
6. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Vriendenpas zal de Vriend EYE daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis stellen. De Vriend heeft dan recht op een vervangende kaart. De oude
Vriendenpas komt dan te vervallen.
7. De Vriendenbijdrage wordt jaarlijks in december geïncasseerd door middel van een door de
Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso per kalenderjaar. De eerste betaling na
aanmelding als Vriend vindt plaats in de maand van aanmelding of de daaropvolgende maand.
Indien u zich aanmeldt in of na augustus krijgt u 30% korting op uw lidmaatschap voor dat
betreffende kalenderjaar. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Voor het
U&EYE fonds is automatische incasso niet van toepassing. Wij nemen contact op om uw
betalingswensen te bespreken.
8. Indien een periodieke incasso niet lukt neemt EYE contact op met de Vriend om de verstrekte
gegevens te verifiëren. Enkele weken later zal EYE nogmaals de incassomachtiging bij de bank
aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt wordt de Vriendenpas op inactief gezet.

9. In het geval de Vriendenpas op inactief staat en geblokkeerd wordt, kan er geen gebruik meer
gemaakt worden van de geldende tegenprestaties. De Vriendenpas wordt pas gereactiveerd
indien de volledige betaling alsnog plaatsvindt. De verplichting tot betaling van de
Vriendenbijdrage vanaf de datum van aanmelding blijft in stand.
10. De Vriend kan de Vriendschap tussentijds opzeggen via telefoon, brief of email. Daarmee is de
Vriendschap en de incassomachtiging van het daaropvolgende kalenderjaar beëindigd. Er kan
helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage.
De Vriendenpas blijft geldig tot het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar.
11. De Vriend zal, door middel van een periodieke Vriendennieuwsbrief, op de hoogte gehouden
worden van aanbiedingen van producten en diensten van EYE, passend bij de tegenprestaties van
de Vriend.
12. De Vriend zal EYE per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en
overige gegevens. Zie punt 16 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
13. EYE organiseert periodiek activiteiten voor Vrienden. De Vriend kan zich voor een dergelijke
activiteit aanmelden via de aangegeven aanmeldprocedure. Het kan zijn dat de capaciteit
beperkt is. Dan geldt: diegenen die het eerst inschrijven gaan voor. Als een activiteit onverhoopt
niet doorgaat spant EYE zich tot het uiterste in de Vriend daar zo spoedig mogelijk van op de
hoogte te stellen.
14. In het geval dat de Vriend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die genoemd zijn
in deze Voorwaarden, is EYE gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. In geval van
een dergelijk tekortschieten door de Vriend, zal EYE de Vriendenpas blokkeren, en zo nodig
andere maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding vindt geen gehele of
gedeeltelijke restitutie plaats.
15. EYE heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de verschillende Vriendschappen en
tegenprestaties te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op
www.eyefilm.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten
overeenkomsten.
16. De contactgegevens van EYE Vrienden zijn:
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
Postbus 37767
1030 BJ Amsterdam
(t.a.v. EYE vrienden)
Telefoonnummer Vrienden: +31 (0)20 58 91 442
Emailadres: vrienden@eyefilm.nl
17. De betaalgegevens van EYE zijn:
IBAN: NL48ABNA0522948812

Incassant ID: NL96ZZZ411998260000

