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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP 
 

1. Modaliteiten van lidmaatschap 

 

 De UPAP-BVWK is een Beroepsvereniging. Ze staat in voor de verdediging van de belangen van de sector van 

kansspelen en weddenschappen bij de Kansspelcommissie, de fiscale instanties en de overheid, en voor de 

begeleiding van haar leden bij hun professionele administratieve formaliteiten.  

 

 Om lid te worden van deze organisatie moet de betrokkene een jaarlijks door de UPAP-BVWK vastgesteld 

lidgeld betalen dat 100 % fiscaal aftrekbaar is als beroepskosten.  

 

 Na betaling ontvangt het lid een kaart die het lidmaatschap bevestigt en het lidnummer bevat, alsook de 

geldigheidsduur van de kaart.  

 

 Het lidmaatschap wordt als definitief beschouwd op het moment van betaling van het jaarlijkse lidgeld door 

het lid of zijn operator van weddenschappen. Zodra de betaling is uitgevoerd kan geen aanvraag tot 

ontbinding of terugbetaling worden gedaan door het lid, om welke reden ook, tenzij in uitzonderlijke 

gevallen geval per geval aanvaard door de UPAP-BVWK.  

 

 Door zich aan te sluiten bij de UPAP-BVWK wordt de betrokkene automatisch lid bij UNIZO. Het lid geniet 

een aantal voordelen eigen aan de UPAP-BVWK en aan UNIZO, die in onderstaand punt 2 worden 

verduidelijkt. 

 

2. Voordelen en diensten voor de leden 

 

Het lid van de UPAP-BVWK geniet onder meer volgende voordelen:  

 

Permanente ondersteuning door een persoonlijke juridische dienstverlening van UNIZO voor domeinen die 

betrekking hebben op het beroepsleven (burgerlijk recht, handelsrecht, economisch recht, vennootschapsrecht, 

fiscaal recht,…). Deze dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag op het unieke telefoonnummer 0800/20.750 of 

via email op het adres ondernemerslijn@unizo.be 

 

Een verzekering voor uw wedkantoor die het lid indekt bij een geschil met de Kansspelcommissie. En dit in het 

kader van een bemiddeling en een gerechtelijke procedure. Deze verzekering van het type rechtsbescherming 

omvat: 

 

- de betaling van de erelonen van advocaten en deskundigen 

- tot 6.000 € verdedigingskosten inzake bestuursrecht en verdediging in strafzaken 

- een plafond van 9.000 € bij een simultaan conflict met strafrechtelijke en bestuurlijke instanties  

- een algemeen eigen risico van 1.000 €. 
 

De exacte draagwijdte van deze verzekering is beschreven in de bijzondere en algemene voorwaarden eigen aan 

dit product. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website http://www.upap-bvwk.be/. 

http://www.upap-bvwk.be/
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Een fiscale bescherming 

 

In geval van een belastingcontrole die slecht uitdraait, beschermt het fiscaal schild de leden van de UPAP-BVWK. 

Het is een verzekering die de zelfstandigen en bedrijfsleiders dekt bij een geschil in het kader van een 

belastingcontrole. Het fiscaal schild dekt de betaling van de erelonen van de cijferberoepen en de advocaten. Van 

de fase van het administratieve tot het gerechtelijke geschil. Hieronder een samenvatting van de dekking: 

 

 Terugbetaling tot 6.250 € per dossier 

 Dekking van de inkomsten van het jaar van lidmaatschap 

 Voor elk geschil van minimaal 1.000€ 

 Voor de inkomsten onderworpen aan de personenbelasting voortvloeiend uit beroepsactiviteiten. 

 

De exacte draagwijdte van deze verzekering wordt beschreven in de bijzondere en algemene voorwaarden eigen 

aan dit product. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website http://www.bvwk.be/project/fiscale-

bescherming/.  

 

Kortingen bij onze partners, onderhandeld door de UPAP-BVWK voor haar leden tijdens de periode van 

lidmaatschap en die de volledige verantwoordelijkheid blijven van de UPAP-BVWK volgens de 

voorwaarden opgegeven op de website http://www.bvwk.be/project/goedkoper-tanken/ op het moment van 

toekenning van deze kortingen. 

 

Zij kunnen steeds worden geannuleerd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

Thematische workshops om alle kneepjes van het statuut als zelfstandige en kmo onder de knie te krijgen. De 

agenda van de workshop is beschikbaar op www.upap-bvwk.be. 

 

Een abonnement op het maandblad ZO Magazine en de UNIZO Adviesbrief om op de hoogte te zijn van de 

economische, sociale en politieke actualiteit van de zelfstandigen. Leden krijgen dit magazine en de nieuwsbrief 

eenvoudig toegestuurd.  

 

Welkomstgeschenken bij het eerste lidmaatschap van de leden van de UPAP-BVWK en enkel dan *: 

- twee uitnodigingen naar de Wellington-hippodroom van Oostende 

- een power bank 

- een schoonmaakcoupon voor uw verkooppunt (zes gepresteerde uren) 

- een marketingactie in uw verkooppunt 

- een koffiepack (toestel, kopjes, pads) voor uw klanten 

- 10 filmtickets voor de Kinepolis van uw keuze. 

 

* deze geschenken vergen de schriftelijke toelating door het lid om zijn lidgeld te betalen door afhouding op zijn 

commissies in drie keer door zijn operator van weddenschappen. 

 

Deze voordelen zijn ondergeschikt aan de toepassing van onze bijzondere dienstvoorwaarden en zijn onmiddellijk 

beschikbaar voor het lid na betaling van zijn lidgeld en tijdens de hele periode van het lidmaatschap. 

 

Deze welkomstgeschenken kunnen steeds worden geannuleerd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

3. Kwaliteit van de dienstverlening 

 

UNIZO doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. 

De klant erkent evenwel dat UNIZO niet aansprakelijk kan worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen 

bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet – geactualiseerde of 

http://www.bvwk.be/project/fiscale-bescherming/
http://www.bvwk.be/project/fiscale-bescherming/
http://www.bvwk.be/project/goedkoper-tanken/
http://www.upap-bvwk.be/
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onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van UNIZO of haar 

aangestelden.  

 

4. De voordelen van het lidmaatschap vormen één geheel 

 

Alle producten zijn opgenomen in een onlosmakelijk en ondeelbaar geheel aangeboden tegen een globale prijs. 

Men kan dus niet één of meer voordelen afzonderlijk onderschrijven. 

 

5. Duur lidmaatschap 

 

De toegang tot de voordelen en diensten verbonden met het lidmaatschap geldt voor de vastgelegde, 

onherleidbare en onherroepelijke periode van een jaar vanaf de betaling van het lidgeld. 

 

Op de vervaldatum wordt het akkoord voor vernieuwing van lidmaatschap als stilzwijgend beschouwd en zal het 

lidmaatschap automatisch worden verlengd. 

 

Om het lidmaatschap te ontbinden moet het lid zijn operator van weddenschappen hiervan via interne post met 

naleving van een opzegtermijn van een maand voor de vervaldatum van zijn lidmaatschap op de hoogte stellen. 

 

6. Persoonlijke karakter van het lidmaatschap 

 

Het lidmaatschap en het bijhorende lidnummer zijn strikt persoonlijk en voorbehouden voor exclusief gebruik 

door het lid-natuurlijke persoon of de beheersorganen van het lid-rechtspersoon.  

 

Het lid is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidnummer en verbindt zich ertoe het niet aan 

derden bekend te maken. 

 

7. Bescherming van de privacy  

 

Het lid erkent geïnformeerd te zijn dat de ingezamelde persoonlijke gegevens enkel dienen voor intern gebruik 

door de UPAP-BVWK en de verschillende verenigingen van de Groep UNIZO. De gegevens kunnen aangewend 

worden om de leden te informeren over de activiteiten van de groep. Conform de wet van 6/12/1992 heeft het lid 

inzagerecht van deze gegevens en recht op rechtzetting. 

 

8. Betaling 

 
Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Bij gehele of 

gedeeltelijke wanbetaling op de afgesproken datum van betaling, zal het openstaande bedrag automatisch en 

zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een 

schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). UNIZO houdt zich in dat geval tevens het 

recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en 

schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande 

factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.  

 

9. Wijziging van het product 

 

De UPAP-BVWK kan eenzijdig en op elk moment de inhoud en de voorwaarden wijzigen van het/de product(en) 

aangeboden in de package. Het lid kan in geen geval welke schadevergoeding ook eisen ingevolge de wijziging of 

afschaffing van één of meer elementen uit de package. 

  

10. Aanvaarding van de voorwaarden 
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Deze voorwaarden worden vastgelegd tussen de UPAP-BVWK en de zelfstandige of de bedrijfsleider van de kmo, 

natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de diensten en voordelen wenst te genieten verbonden aan het 

lidmaatschap of die zijn lidmaatschap wenst te vernieuwen. 

 

Door de vrijwillige betaling van het lidgeld erkent het lid uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van huidige 

algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.  

 

De algemene voorwaarden kunnen zonder opzegtermijn gewijzigd worden. De toepasbare voorwaarden zijn 

diegene die gelden op het moment van aansluiting of van vernieuwing van het lidmaatschap. 
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