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Algemene voorwaarden  

 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut is een landelijke vereniging die zich actief inzet voor het 
behoud van erfgoed. Dat doen we middels belangenbehartiging richting onder meer overheden en 
eigenaren en voorlichting richting een breed publiek. Ook zetten we ons actief in voor 
erfgoedbehoud, zoals herplaatsing van monumentale kunst en de ondersteuning van eigenaren 
van gemeentelijke monumenten. We werken op dossiers samen met onze erfgoedpartners en 
andere belanghebbenden. De meeste plaatselijke acties worden uitgevoerd door onze vrijwilligers. 
Door lid te worden van Heemschut draagt u bij aan onze activiteiten die als doel hebben het 
behoud en de bescherming van cultuurhistorie en waardevol erfgoed in uw leefomgeving. Als lid 
van onze vereniging geniet u korting bij excursies en bent u gerechtigd tot deelname aan onze 
Algemene Vergadering van Leden, inclusief stemrecht. 
 
Lidmaatschappen 
U kunt op verschillende manieren lid worden van Heemschut. Het is mogelijk om een individueel 
lidmaatschap aan te gaan, een partnerlidmaatschap en een bedrijfslidmaatschap. Tot 25 jaar is het 
mogelijk om een jeugdlidmaatschap af te sluiten. Naast het afsluiten van een lidmaatschap, kunt u 
ook donateur worden.  
Mocht u lid zijn geworden via een speciale actie wordt de eventuele korting verrekend met de 
contributie. Na de actietermijn zal het gebruikelijke contributiebedrag aan u worden berekend.  
U aanmelden als lid kan eenvoudig door www.heemschut.nl/lid-worden, of door een mailtje te 
sturen naar info@heemschut.nl.  
 
Opzegtermijn 
U kunt uw lidmaatschap in ieder kalenderjaar opzeggen mits u dit vóór 1 december van dat jaar 
doet. Opzeggen doet u schriftelijk door een mail naar info@heemschut.nl te sturen of door een 
brief te sturen t.n.v. Erfgoedvereniging Heemschut,  Nieuwezijds Kolk 28, 1012PV Amsterdam. 
Mocht u zich niet hebben afgemeld vóór 1 december, dan loopt uw lidmaatschap automatisch 
door en blijft de betalingsverplichting in stand.  
 
Betalen 
U ontvangt jaarlijks begin december een nota met het verzoek de verschuldigde contributie voor 
eind december voor het nieuwe jaar te voldoen. Deze nota wordt digitaal verzonden. Indien er 
geen e-mail adres bij ons bekend is zal de nota bijgesloten worden bij het laatste tijdschrift van dat 
jaar in december. Nieuwe leden ontvangen meteen een nota met een aangepast bedrag voor de 
resterende periode van dat jaar dat zij lid zijn geworden.  
 
Mocht u lid zijn geworden via een Overeenkomst Periodieke Gift wordt u geacht zelf het 
afgesproken bedrag aan ons over te maken. Mochten wij aan het eind van het jaar het afgesproken 
bedrag niet hebben ontvangen zullen wij u hierop attenderen.  
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Persoonsgegevens en privacy 
Voor aanmelding voor alle lidmaatschappen dient u persoonsgegevens in te vullen. Deze 
persoonsgegevens worden door Heemschut conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming verwerkt.  
Nieuwe leden worden met naam en woonplaats genoemd in ons tijdschrift. Mocht u hier bezwaar 
tegen hebben vernemen wij dit graag bij voorkeur per e-mail aan info@heemschut.nl  
 
Klachten 
Bij klachten betreffende de totstandkoming en uitvoering van een lidmaatschap kunt u contact met 
ons opnemen via het contactformulier op de website. Ook kunt u een mail sturen naar 
info@heemschut.nl, of telefonisch contact opnemen binnen kantooruren op het volgende 
nummer: 020 622 52 92.  
 
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@heemschut.nl
mailto:info@heemschut.nl


 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultuurmonumenten  

in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix 

 

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


