Algemene voorwaarden Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen - VVO vzw
VVO vzw behartigt en verdedigt de belangen van de Vlaamse orthopedagogen en wil de plaats van
de orthopedagoog in het Vlaamse hulpverleningslandschap bewaken en promoten. VVO vzw wil
orthopedagogen de kans geven zich verder te ontwikkelen en streeft na dat cliënten op een
kwaliteitsvolle manier ondersteund worden. Men doet dit via beleidsadvisering, communicatie, en
informatie-uitwisseling. VVO vzw biedt een overleg- en informatieplatform voor Vlaamse
orthopedagogen en andere geïnteresseerden. VVO vzw organiseert studiedagen en vormingen en
geeft tevens een driemaandelijks tijdschrift uit. Daarenboven heeft VVO vzw een rol naar de media
en de cliënt om het beroep van orthopedagoog onder de aandacht te brengen en te sensibiliseren
over de meerwaarde van orthopedagogen.
1. Lidmaatschap
Door inschrijving voor lidmaatschap verbindt men zich ertoe om de algemene voorwaarden te
aanvaarden. Lidmaatschappen worden aangegaan voor een periode van minimum één jaar en
starten in de maand van de betaling (correct bedrag). Na één jaar krijgt u een herinnering om uw
lidmaatschap al dan niet te verlengen.
Iedereen is welkom bij VVO vzw. Er zijn echter verschillende modaliteiten, die samenhangen met
de persoon of organisatie die lid wordt, en die toegang geven tot bepaalde voordelen:
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*Dit bedrag geldt voor iedereen, ongeacht de woonplaats.
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Op heden nog
niet mogelijk

2. Hoe wordt u lid?
U meldt zich aan via de website (www.vvo.be). Na het volledig invullen van uw profiel en het
betalen van het juiste bedrag, bent u officieel ingeschreven. U geniet dan van de voordelen, zoals
hierboven beschreven. Betalingen gebeuren op het rekeningnummer: BE79 0011 0801 4933.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft. VVO vzw is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.
3. Privacy
VVO vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de leden. De
persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van
8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:





de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door het lid gevraagde
informatie of diensten te verstrekken en de doelstellingen van de vzw te bereiken
de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, tenzij mits
uitdrukkelijke toestemming van het lid
VVO vzw zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te
voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens
u recht hebt om uw gegevens ten alle tijden te verbeteren of te laten verwijderen uit het
bestand

4. Contactgegevens
U kan VVO vzw altijd contacteren via info@vvo.be of via het contactformulier op de website
(www.vvo.be). Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Samen sterker staan!
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