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Algemene Voorwaarden CNV Connectief 
 
 
Lidmaatschap 
1. Aanmelden en acceptatie 

1.1. Lid van de vereniging kunnen zijn: 
a. alle personeel werkzaam in de sectoren Onderwijs, Overheid & Publieke Diensten, of Zorg & 

Welzijn; 
b. allen die opgeleid worden voor een functie in de sectoren Onderwijs, Overheid & Publieke 

Diensten, of Zorg & Welzijn; 
c. allen die een uitkering of pensioen genieten op grond van een arbeidsverleden binnen de 

sectoren Onderwijs, Overheid & Publieke Diensten, of Zorg & Welzijn en/of werkzoekend 
zijn in deze sectoren; 

d. allen die op andere wijze zijn verbonden met de sectoren Onderwijs, Overheid & Publieke 
Diensten, of Zorg & Welzijn, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

1.2. Zij die toetreden als lid, worden geacht grondslag en doel van de vereniging te 
onderschrijven. 

1.3. Ieder die wil toetreden als lid doet hiertoe een verzoek. Dit kan schriftelijk, per e-mail, 
telefonisch of middels een formulier op de website. 

1.4. Ieder die wil toetreden als lid verstrekt CNV Connectief de gegevens die het nodig heeft 
voor zijn administratie. Tot deze gegevens behoren in ieder geval: naam, voorletters, 
geslacht, adres, geboortedatum, e-mailadres, de benodigde gegevens voor de vaststelling 
van de contributie en - indien van toepassing - naam en adres van de organisatie waar het 
lid werkzaam is. 

1.5. Het bestuur kan toelating als lid weigeren. Weigert het bestuur toelating als lid, dan wordt 
dit aan betrokkene schriftelijk meegedeeld onder opgave van redenen en met vermelding 
van de beroepsprocedure. 
 

2. Aanvang, duur en beëindiging van het lidmaatschap 
2.1. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de aanmelding bij CNV Connectief verwerkt 

wordt. 
2.2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur, met dien verstande dat het lid 

verplicht is minimaal een jaar lid te blijven. 
2.3. Nieuwe leden ontvangen een Bewijs van Inschrijving. Een exemplaar van de Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement en andere vastgestelde reglementen zijn te downloaden van onze 
website www.cnvconnectief.nl. Een papieren versie van deze reglementen is desgewenst op 
te vragen via telefoonnummer 030-751 1003 

2.4. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden van het lid; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging namens de vereniging; 
d. ontzetting; 
e. overschrijving naar een andere CNV bond. 

2.5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden 
en met inachtneming van een termijn van drie maanden, gerekend vanaf de eerste van de 
maand, volgend op de maand waarop de opzegging CNV Connectief heeft bereikt. 

2.6. Leden ontvangen een schriftelijke bevestiging van de uitschrijving. In dit schrijven wordt de 
datum aangegeven waarop het lidmaatschap eindigt. 

2.7. Bij overschrijving naar een andere CNV bond worden de opgebouwde lidmaatschapsjaren 
overgedragen. 

2.8. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Het 
bestuur kan hiertoe besluiten indien het lid niet voldoet aan de verplichting de 

http://www.cnvconnectief.nl/
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verschuldigde contributie te betalen, alsook indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan 
een vereiste aan het lidmaatschap gesteld. 

2.9. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Het bestuur kan hiertoe 
besluiten, indien het lid in strijd handelt met Statuten, Huishoudelijk Reglement, andere 
reglementen of met een besluit van daartoe bevoegde organen van de vereniging, of indien 
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot ontzetting wordt het 
desbetreffende lid bij aangetekend schrijven meegedeeld onder opgave van redenen en met 
vermelding van de beroepsprocedure. 
 

3. Soorten lidmaatschap 
3.1. Naast het gewone lidmaatschap kent de bond: 

a. het studentenlidmaatschap; 
b. het nabestaande lidmaatschap. 

3.2. Het bestuur kan groepen leden die een gereduceerde contributie betalen uitsluiten van 
bepaalde diensten. 

 
Contributie 
4. Verschuldigde contributie. 

4.1. De leden zijn verplicht tijdig de voor hen geldende contributie te betalen. Jaarlijks wordt een 
overzicht gepubliceerd van de geldende tarieven. 

4.2. De contributie is verschuldigd vanaf de eerste volledige maand na aanvang van het 
lidmaatschap. 

4.3. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties in hun gegevens. Bij 
mutaties die een wijziging van de contributie tot gevolg hebben geldt: 

a. overgang naar een hoger contributiebedrag gaat in per ingangsdatum van de wijziging; 
b. overgang naar een lager contributiebedrag gaat in per de 1ste van volgende maand. 

4.4. Bij betalingsachterstand stuurt de bond een herinnering en vervolgens tweemaal een 
aanmaning. Wanneer dit geen (volledige) betaling tot gevolg heeft wordt de vordering in 
handen van een incassobureau gegeven. Alle hieruit voortkomende kosten komen voor 
rekening van het lid. 

4.5. In geval van opzegging namens de vereniging wegens contributieschuld geldt dat men weer 
lid kan worden indien de schuld aan CNV Connectief is voldaan. Er geldt dan geen herstel 
van oude rechten. 

 
Individuele belangenbehartiging werk, inkomen en sociale zekerheid 
5. Recht op individuele rechtshulp werk, inkomen en sociale zekerheid. 

5.1. Ieder lid heeft aanspraak op behartiging van zijn of haar individuele belangen, behoudens in 
de navolgende gevallen: 

a. in kwesties die zijn ontstaan voorafgaand aan of gedurende de eerste 3 maanden van het 
lidmaatschap; 

b. wanneer er sprake is van een contributieschuld. 
5.2. Het bestuur kan groepen leden die een gereduceerde contributie betalen uitsluiten van 

bepaalde diensten. 
5.3. Als tijdens de behandeling van een zaak contributieschuld ontstaat, is dit aanleiding de 

rechtshulp te stoppen. 
5.4. De nabestaande(n) van een overleden lid, kan (kunnen) na diens overlijden aanspraak 

maken op de behartiging van zijn of haar belangen voor zover die 
belangen samenhangen met, dan wel voortvloeien uit de werk- en/of inkomens- en/of 
rechtspositie van het overleden lid. Het huishoudelijk reglement kan dienaangaande 
beperkende voorwaarden stellen. 

Zie voor de volledige voorwaarden het Reglement Individuele Belangenbehartiging CNV 
Connectief. 
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Individuele belangenbehartiging privé 
6. Recht op individuele rechtshulp privé. 

6.1. Ieder lid (met uitzondering van het student-lid) heeft aanspraak op rechtshulp van het CNV 
in privékwesties volgens de polisvoorwaarden van CNV Gezinsrechtshulpverzekering.  

6.2. De belangrijkste gebieden waarin hulp wordt geboden zijn arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, verkeerszaken, fiscale kwesties (alleen loon- en inkomstenbelasting) en 
consumentenrecht. 

6.3. Geen hulp wordt bijvoorbeeld geboden in strafzaken, in kwesties op het terrein van 
personen- en familierecht, in kwesties op financieel gebied. Daarnaast als het Nederlands 
recht niet van toepassing is of als de Nederlandse rechter niet bevoegd is. 

6.4. Een kwestie wordt niet in behandeling genomen als deze is ontstaan voorafgaand aan het 
lidmaatschap of voorafgaand aan 1 januari 2010. 

Zie voor de volledige voorwaarden de polisvoorwaarden op onze website 
https://www.cnv.nl/werk-en-prive/verzekeringen/cnv-gezinsrechtshulpverzekering. 

 
 
Naast deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort: 

- De Statuten van CNV Connectief 

- Het Huishoudelijk Reglement van CNV Connectief 

- Het Reglement Individuele Belangenbehartiging CNV Connectief 

- De polisvoorwaarden van CNV Gezinsrechtshulpverzekering 

- De algemene voorwaarden van CNV Connectief Academie 

- De Klachtenprocedure CNV Connectief Academie 

- Het Reglement Collectieve Belangenbehartiging CNV Onderwijs / CNV Publieke Zaak 

- De Klachtenprocedure CNV Onderwijs / CNV Publieke Zaak Individuele- en Collectieve 
Belangenbehartiging 

Deze documenten kunt u vinden op onze website www.cnvconnectief.nl of zijn telefonisch op te 
vragen via 030-751 1003. 

https://www.cnv.nl/werk-en-prive/verzekeringen/cnv-gezinsrechtshulpverzekering
http://www.cnvconnectief.nl/

